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Xaa det andet skandinaviske nationaløkonomiske Møde i Stock-

holm 1866 vedtoges det, at næste Møde skulde afholdes i Kjøhenhavn

inden to Aars Forløb, og blev Forberedelsen af samme overdragen en

Komite, bestaaende for Danmarks Vedkommende af D'Hrr. Orla Leh-

mann, Etatsraad Schovelin og Konsul A. Hage, for Sverigs af

D'Hrr. daværende Statsraad Fåhræus, Friherre, Overstatholder Bildt

og nuværende Statsraad Wærn, for Norges af D'Hrr. Professor

Broch, nuværende norsk Statsminister i Stockholm Kjerulf og

Skibsrheder Smith Petersen.

Forskjellige Omstændigheder lagde imidlertid Hindringer i Veien

for Mødets Afholdelse til den fastsatte Tid, og først da det var ble-

vet bestemt, at der i Sommer skulde afholdes en nordisk Industri- og

Kunstudstilling samt et nordisk Industrimøde, syntes Tiden endelig hel-

dig og passende dertil.

Da af de foran nævnte Komitémedlemmer D'Hrr. Lehmann,

Schovelin, Hage og Smith Petersen vare afgaaede ved Døden, og da

Minister Kjerulf paa Grund af Embedsforretninger og forlienv. Statsraad

Fåhræus af Helbredshensyn ikke kunde deltage i Mødet, sammen-

traadte for Danmarks Vedkommende som Komite D'Hrr. Konferensraad

David, Professor Frederiksen, Grosserer M, G. Melchior, Re-

daktør Ploug og Geheimekonferentsraad, Greve, Sponneck, for

Sverigs Vedkommende suppleredes Komiteen med Hr. Redaktør Sohl-

mann, og for Norges med D'Hrr. Professor Daa og Bankchef

Faye.



Komiteen kom derefter til at bostaa af folgonde Medlemmer :

Friherre, Overstatholder Bildt fra Stockholm,

Professor Dr. Broch fra Christiania,

Professor Daa fra Christiania,

Konferensraad David fru Kjobonhavn,

Bankchef Faye fra Bergen,

Professor Frederiksen fra Kjobenhavn,

Grosserer M. G. Melchior fra Kjobenhavn,

Redaktor C. Ploug fra Kjobenhavn,

Redakter Sohlmann fra Stockholm,

Grev Spouneck fra Kjobenhavn og

Statsraad Wærn fra Stockholm.

Til Formand for Komiteen valgtes Grev Sponneck.

Sekretærforretningerne ved Medet overdroges til Bureau-

chef ved Rigsdagen, D. Des s au.

Efterat de nedvendige Forhandlinger om Tiden for Medet og

om de Gjenstande, der paa dette skulde forhandles, vare tilendebragte

udstedtes felsrende'O'

Indbydelse.

Ifølge den Beslutning, som blev tagen af det i Stockholm

i 1866 afholdte andet skandinaviske nationaløkonomiske Møde,

og efter Overenskomst med vedkommende Komiteer for Sverig

og Norge tillade Undertegnede sig herred at indbyde til Del-

tagelse i det tredie skaudiuaviske natioualekonomiske

Møde, som agtes afholdt i Kjobenhavn i Dagene fra 4de til

6te Juli d. A.. begge Datoer indbefattede, samtidig med den

Industri- og Kunstudstilling, som ligeledes her i Sommer vil

finde Sted.

Forhandlingsgjenstandene ere foreløbig vedtagne at skulle

være:

1) Overgang til Guldmøntfoden, med Selv som Skillemønt,

og Fællesskab i Mønt for de tre nordiske Riger.

2) Hvilke fælles Formaal ber opstilles for Toldreformerne?

3) Forbindelse og Samvirken mellem de tre Rigers Kommu-

nikationsmidler.

4) Arbeiderklasseus Yilkaar i de tre Lande.

5) Udvikling af Fællesskab mellem Universiteterne i de tre

Riger.
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Adgangskort ville kuniio løses i Rigsdagens Bureau fra

den 2den Juli til en Pris af 2 Rdl. dansk Rm. Med hvert

Kort vil der blive udleveret et Exemplar af den Forretnings-

orden for Mødet, som foreløbig er vedtagen.

Den danske Komite for det tredie skandina-

viske nationaløkonomiske Møde i Kjøben-

havn den 25de Mai 1872.

W. C. E. Sponneck, C. N. David,

Geheimekonferensraad, Greve, Konferensraad, Nationalbankdirekter.

Nationalbankdirektør.

N. C. Frederiksen, M. C. MelcMor,

Professor, Folkethingsmand. Grosserer, Landsthingsmand.

C. Ploug,

Redaktør, Landsthingsmand.

Af de opførte Forhandlingsgjenstande maatte man imidlertid lade

det fjerde, Arbeiderklassens Vilkaar i de tre nordiske Riger, udgaa,

fordi Indlederen, Hr. Fuldmægtig Falbe Hansen, af Helbredshensyn

ikke kunde give Møde, og ingen Anden i den dertil levnede Tid

kunde paatage sig at indlede det, I Stedet for denne Sag optoges

da: „det metriske Maal- og Vægtsystems Indførelse i de tre nordiske

Riger", og „den mindste Værdi for Banksedler."

Den af Komiteen for Mødet fastsatte Forretningsorden var

saalydende

:

§ 1-

Mødet aabnes Torsdag Morgen Kl. 10 den 4de Juli

1872 i Folkethingssalen paa Christiansborg Slot, hvor dets

Samling ogsaa hver af de følgende tvende Dage afholdes

til den af Formanden bestemte Tid.

§ 2.

Samtlige Deltagere vælge ved simpel Stemmeflerhed en

Formand og to Viceformænd.

Hvert Lands Deltagere vælge en Sekretær.

§3.

Dernæst vælges en Komite til at afgive Betænkning om,

og i saa Fald naar og hvor, et fjerde skandinavisk national-



okonoDiisk Mwde maatte være at afholde. Beslutning heroin

sættes paa Dag^sordenen mmI SlutninLfi'n al" det nærværende Mude.

§ 4-

Formandon meddeler Oplysning- om, hvad der i Anled-

ning* af de paa det sidstaflioldte nationalokonomiske Mode i

Stockholm i JSOG tagne Beslutninger og fremsatte Ønsker er

passeret.

§ 5.

Forhandlingsgjenstandene for det nærværende tredie national-

økonomiske Mode behandles ikke i Udvalg eller Sektioner, med

mindre Undtagelse for nogen Gjenstand udtrykkelig maatte

blive besluttet.

§6.

Dagsordenen er saaledes bestemt:

Torsdagen den 4de Juli: ..Overgang til Guldment-

foden, med Selv som Skillement, og Fællesskab i Mønt for de

tre nordiske Riger". Indledende Foredrag af Hr. Prof., Dr. Broch

fra Christiania.

„Det metriske Maal- og Vægtsystems Indførelse i de

nævnte Riger", og .,den mindste Værdi for Banksedler''. Disse

tvende Æmner indledes af Hr. Bankdirektør Wallenberg fra

Stockholm.

Fredagen den 5te Juli: Fortsættelse af Dagsordenen

for den 4de Juli, hvis den ikke har kunnet tilendebringes

samme Dag.

,.Hvilke fælles Formaal bør opstilles for Toldreformerne"?

Indledes af Hr. Professor Frederiksen i Kjøbenhavn.

Løver dagen den 6te Juli: „Forbindelse og Samnrken

mellem de tre Rigers Kommunikationsmidler". Indledes af Hr.

Konferensraad, Nationalbankdirektør David i Kjøbenhavn.

„Udvikling af Fællesskab mellem Universiteterne i de tre

Riger." Indledes af Hr. Redaktør, Landsthingsmand Ploug i

Kjøbenhavn.

Beslutning om den i § 3 ommeldte Gjenstand,



§ 7.

Foredragene holdes ordentligvis fra Talerstolen. Enhver*

som ønsker Ordet, begjerer det af Formanden.

§ 8.

Ved Ledelsen af Forhandlingerne iagttages iøvrigt almin-

delig parlamentarisk Orden.

Alle Spørgsmaal afgjeres ved simpel Stemmeflerhed.

Mødet afholdtes i Folke thingssalen paa Christiansborg Slot,

hvilken med tilstødende Lokaler dertil velvilligen var overladt af

Rigsdagens Formænd.

Forhandlingerne optoges stenografisk; for de danske og

norske Taleres Vedkommende af D'Hrr. Stenografer Siesby og Sal-

mon sen og for de svenskes af Stenograf Sam. 01 ai.

Deltagerne i Mødet udgjorde, som det af Efterstaaendo vil

sees, 332, nemlig:

A. Fra Danmark.

Adolph, Grosserer, Kjøbenhavn.

Adolph, F., Grosserer, Kjobenhavn.

Ahrentzen, Carl, Grosserer, Kjøbenhavn.

Aminoff, Kammerherre, Legationssekretær, Kjobenhavn.

Andersen, Justitsraad, Kontorchef, Kjøbenhavn,

Arntzen, W., Stud. polit., Kjobenhavn.

Auchamp, d', H,, Cand. jur,, Kjobenhavn.

Bajer, Fr., Folkehojskolelærer, Kjobenhavn.

Bal lin, A., Cand. polit., Kjobenhavn.

Beck, Bankdirektor, Kjøbenhavn.

Beck -Friis, kgl. svensk-norsk Gesandt, Kjøbenhavn.

Beck, Peter, Grosserer, Kjobenhavn.

Bendix, E., Grosserer, Kjobenhavn.

Benzen, A., Apotheker, Kjobenhavn.

Benzen-Buchwald, Departementschef, Kjobenhavn.

Bing, cand. polyt., Kjobenhavn.

Bing, M. H., Dampmoller, Kjobenhavn.

Bing, J. H., Dampmoller, Kjøbenhavn.

Boeck, C, fhv. Godsforvalter, Kjobenhavn.

Bramsen, L., Grosserer, Kjobenhavn.

Bregendahl, Fuldmægtig, Kjøbenhavn.

Brix, Professor, Kjøbenhavn.

Broberg, Etatsraad, Kjobenhavn.

Broberg, C, Grosserer, Kjøbenhavn.
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Broch, liojesteretsadvokat, Kjobenhavn.

C an tor, Cand. polit., Aalborg.

Carlsen, Hofjiojrermester, GI. Kjogegaard.

Carlson, Partikulier, Kjobenhavn.

Caroe, Ktalsraad, Kjobciiliavn.

Castberg, Fuldmægtig, Kjobenhavn.

Christensen, Kammerraad, Horsholm.

Clausen, Generalkonsul, Kjobenhavn.

Cohen, Jakob, Fabrikant, Kjobenhavn.

Cold, M., Forretningsforer, Kiobenliavn.

Crone, Etatsraad, Politidirektor, Kjobenhavn.

Culmsee, Papirfabrikant, Havreholm, Helsinge r.

Damm, Bankdirektor, Kjobenhavn.

Daue, Kapitain, Kjobenhavn.

David, Konferensraad, Nationalbankdirektor, Medlem af Komiteen, Kbhvn.

Dichmann, Prokurator, Kjobenhavn.

Des s au, D., Bureauchef, Modets Sekretær, Kjobenhavn.

Dinesen, L., Folkethingsraand, Kulby.

Ekman, Oberst, Kjobenhavn.

Ekman, F., Fuldmægtig, Kjobenhavn.

Erichsen, Justitsraad, Kjobenhavn.

Erslev, Ed., Professor, Kjobenhavn.

Ewerleff, Generalkonsul, Kjobenhavn.

Faber, Bogholder, Kjobenhavn.

Faber, Etatsraad, Telegrafdirektor, Kjobenhavn.

Fenger, Geheimeetatsraad, Kjobenhavn.

Fleischer, Byfoged, Helsingor.

Foss, Holger, Grosserer, Kjobenhavn.

Frederiksen, Proprietær, Baadesgaard, Nakskov.

Frederiksen, Professor, Medlem af Komiteen, Kjobenhavn.

Friehling, B,, Fabrikbestyrer, Kjobenhavn.

Friis, E., Grosserer, Kjobenhavn.

Fritsche, Grosserer, Kjobenhavn.

Frænkel, B. L., Vexeller, Kjobenhavn.

Færch, Konsul, Kjobenhavn.

Færch, Brændevinsbrænder, Nibe.

Færch, Tobakspinder, Holstebro.

Gad, Boghandler, Kjobenhavn.

Gad, Statsrevisor, Kjobenhavn.

Gamél, A., Grosserer Kjobenhavn.

G jodvad. Redaktør, Kjobenhavn.

Glahn, I., Fabrikant, Kjobenhavn.

Gliickstadt, Bankdirektør, Kjobenhavn.

Goldschmidt. M., Grosserer, Kjobenhavn.



Groth, S., kgl. Ment & Statsguardein, Kjebenhavn.

Grnndtvig, Joh., Fuldmægtig, Kjebenhavn.

Gren, L. I., Grosserer, Kjebenhavn.

Gåhler, de, S., cand. phil , Kjebenhavn.

Hage, A., Godseier, Cand. polit., Oreraandsgaard.

Hage, H., Byfoged, Nybellegaard.

Halkjær, Heiesteretsadvokat, Kjebenhavn.

Halkjær, Grosserer, Kjebenhavn.

Hammerich, Fr., Professor, Kjebenhavn.

Hansen, A. N., Etatsraad, Kjebenhavn.

Hansen, Alfred, Grosserer, Kjebenhavn.

Hansen, Harald, Grosserer, Kjebenhavn.

Hansen, H. P., Vexeller, Kjebenhavn.

Hansen, Johan, Grosserer, Kjebenhavn.

Hedemann, Kaptain, Adjutant, Kjebenhavn.

Heegaard, Anker, Fabrikeier, Kjebenhavn.

Heegaard, Louis, Polytekniker, Kjebenhavn.

Henrichsen, Heiesteretsadvokat, Kjebenhavn.

Henriques, A. R., Grosserer, Kjebenhavn.

Henriques, M., Vexelmægler, Kjebenhavn.

Herforth, Overretsprokurator, Kjebenhavn.

Hertz, Vexelmægler, Kjebenhavn.

Hindenburg, Heiesteretsadvokat, Kjebenhavn.

Hindenburg, Hoiesteretssekretær, Kjebenhavn.

Hiort, A. E., Grosserer, Kjebenhavn.

Hiort, H. I., Grosserer, Kjebenhavn.

Hiort, N. H., Kapitain, Kjebenhavn.

Hoffen sb er g, Papirhandler, Kjebenhavn.

Holm, C. M., Grosserer, Kjebenhavn.

Holm blad, L. P., Etatsraad, Kjebenhavn.

Holstein-Holsteinborg, Lehnsgreve, Conseilspræsident, Kjebenhavn.

Holten, I., Kammerjunker, Kjebenhavn.

Hvalso, Overretsprokurator, Kjebenhavn.

Hvidt, E., Grosserer, Kjebenhavn.

Heffding, Grosserer, Kjebenhavn.

Jensen, O., Sagfererfuldmægtig, Kjebenhavn.

Jergensen, B. S., Professor, Kjebenhavn.

Kay ser, H., Temmermester, Kjebenhavn.

Kjerumgaard, H. A., Cand. polit., Kjebenhavn.

Kjerboe, Grosserer, Kjebenhavn.

Knudsen, Etatsraad, Kjebenhavn.

Konow, H., Kjebmand, Kjebenhavn.

Krarup, Cand. polyi, Kjebenhavn.



K ri eg or, Finantsminister, Kjobenhavn.

K ri eger. de, Rentier, Kjobenhavn.

K ri c ger, W. A., Partikulier, Cimbria, Valby.

Lachmann, J. J., Grosserer, Kjobenhavn.

Lange, Kontorchef, Kjobenhavn.

Larsen, Etatsraad, Borgmester. Kjolienhavn.

Larsen, Ingeniorkaptain, Kjobenhavn.

Larsen, Proprietær, Pilegaard.

Larsen, M. .]., Cand. jur., Kjobenhavn.

Levin, Harry, Grosserer, Kjobenhavn.

Levy, Etatsraad, Nationalbankdirekter, Kjobenhavn.

Levy, Departementschef, Kjobenhavn.

Levy, Meyer A., Grosserer, Kjobenhavn.

Levy s o hn, A. C, Grosserer, Kjobenhavn.

Levysohn, J. C, Broderihandler, Kjobenhavn.

Liebe, Hoiesteretsadvokat, Kjobenhavn.

Liebe, Statssekretær, Kjobenhavn.

Linnemann, Etatsraad, Nationalbankdirekter, Kjobenhavn.

Lohse, Boghandler, Kjobenhavn.

Lorck, svensk-norsk Vicekonsul, Kjebenhavn.

Lorenz, L., Docent, Kjobenhavn.

Lundh, Collin, Kaptain, Kjobenhavn.

Lybschitz, Stud. polit., Kjobenhavn.

L ilder s, Havnekapitain, Kjebenhavn.

Madsen, C. L., Overkrigskommissær Kjebenhavn.

Madvig, Konferensraad, Kjebenhavn.

Magnus, J. C, Literat, Kjebenhavn.

Mai re, le, Grosserer, Kjebenhavn.

Mannheim er, J., Grosserer, Kjebenhavn.

Melchior, J. M., Grosserer, Kjebenhavn.

Melchior, M. G., Grosserer, Medlem af Komiteen, Kjebenhavn.

Melchior jr., M., Grosserer, Kjebenhavn.

Meldahl, Etatsraad, Kjebenhavn.

Meyer, Louis, Grosserer, Kjebenhavn.

Meyer, M.J., Grosserer, Kjebenhavn.

Meyer, M. S., Vexelmægler, Kjebenhavn.

Meyer, S., Grosserer, Kjebenhavn.

Michaelsen, Expeditionssekretær, Kjobenhavn.

Michaelsen, J. C. E., Grosserer, Kjobenhavn.

Michaelsen, Th., Boghandler, Kjebenhavn.

M Til len. K., Stud. polit., Kjebenhavn.

Muller, Overretsassessor, Kjebenhavn.

Muller, P. E., Dr. phil., Kjebenhavn.

Mel ler, H. F., Overretsprokurator, Kjebenhavn.



Nathansen, Cand. polit., Kjøbenhavu.

Neiiendam, Grosserer, Kjebenhavn.

Nielsen, Chr., Lieutenant, Hindholm pr. Fuglebjerg.

Nielsen, Godske, Fabrikant, ørholra.

Nyholm, Kaptain, Kjobenhavn.

Olrik, Etatsraad, Helsingør.

Olsen^ P. C, Sadelmagermester, Borgerrepræsentant, Kjebenhavn.

Pedersen, A., Cand. jur., Kjobenhavn.

Petersen, Politiinspektør, Kjobenhavn.

Petersen, Alexis, Cand. polit., Kjobenhavn.

Petersen, C. F. V., Kjobenhavn.

Petersen, J. M., Kjøbmand, Kjobenhavn.

Petersen, Mathias, Cand. polit., Kjobenhavn.

Ploug, Kedaktør, Medlem af Komiteen, Kjobenhavn.

Poulsen, C. M., Dr. phil., Kjobenhavn.

Pr an g en, Cand. polit., Kjobenhavn.

Puggaard, R., Grosserer, Kjebenhavn.

Kaffen berg, Etatsraad, Kjobenhavn.

Ramus, Kammerherre, Generalskattedirektør, Kjobenhavn.

Rée, B. E., Grosserer, Kjobenhavn.

Reimann, A., Nationalbankdirektør, Kjobenhavn.

Rime stad, Overretsassessor, Kjobenhavn,

Rode, V., Overretsprokurator, Kjobenhavn.

Rosen, Kammerherre, Henriksholm, Vedbæk.

Rosenberg, Dr. phil., Kjobenhavn.

Rosendahl, Kammerraad, Kjobenhavn.

Rosenorn, Kammerherre, Overpræsident, Kjøbenhavn.

Rosen ørn -Lehn, Baron, Udenrigsminister, Kjobenhavn.

Rothe, Etatsraad, Jernbanedirektør, Kjobenhavn.

Rubin, M., Stud. polit., Kjobenhavn.

Rumohr, Cand. polit., Kjobenhavn.

Riitzou, Poul, Grosserer, Kjobenhavn.

Sager, Byfoged, Rudkjøbing.

Salomonsen, I. S. Vexellerer, Kjobenhavn.

Sandberg, T., Partikulier, Kjobenhavn.

Sarauw, Kaptain, Kjobenhavn.

Sass, Grosserer, Kjobenhavn.

Schalburg, Vinhandler, Kjobenhavn.

S ch ar lin g, H. V., Professor, Kjobenhavn.

Schjern, Etatsraad, Kjobenhavn.

Schmidt, Professor, Dr. med., Kjobenhavn.

Schmidt,. Valdemar, Professor, Kjobenhavn.
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Schneider, Kontorchef, Kjobenhavn.

Schou, Philip, Fabrikdirektor, Kjobenhavn.

Schwanenfliigel, L., Stud. polit., Kjobenhavn.

Se hyt te, Ovcrretssagforer, Kjobenliavn.

Schonheyder, Kommandor, Kjobenhavn.

Seidelin, Grosserer, Kjobenhavn.

Shaw, Cand. jur., Kjobenhavn.

Skrike, J., fhv. Overauditor, Kjobenhavn.

Sponneck, Geheimekonfcrentsraad, Greve, Nationalbankdirekter, Komiteens

Formand. Kjobenhavn.

Sponneck, Greve, fliv. Stiftamtmand, Kjobenhavn.

Staal, Stud. polit., Kjobenhavn.

Steenstrup, Dr. phil., Kjobenhavn.

Stephens, G., Professor, Kjobenhavn.

Stokkeby, Grosserer, Kjobenhavn.

Suenson, H., Cand. polit., Kjobenhavn.

Svendsen, Montmester, Kjobenhavn.

Sokjær, Grosserer, Kjobenhavn.

Soht, Landinspektor, Horsholm.

Thomsen, Oberst, Kjobenhavn.

Thomsen, H. V., Stud. polit., Kjobenhavn.

Thune, E., Grosserer, Kjobenhavn.

Tiemroth, Cand. polit., Kjobenhavn.

Tobiesen, Departementschef. Kjobenhavn.

Topsee, Kedaktor, Kjobenhavn.

Trap, Geheimeetatsraad, Kjobenhavn.

Tntein, F., Grosserer, Kjobenhavn.

T utein, V. A.. Grosserer, Kjobenhavn.

Tuxen, K. E.. Direktor ved Orlogsværftet, Kjobenhavn.

Ulrik, Fysikus, Kjobenhavn.

Ussing, Heiesteretsassessor, Kjobenhavn.

Valle, V., Overretsprokurator, Kjobenhavn.

Vedel, Geheimelegationsraad, Kjobenhavn.

AVessely, Dispacher Kjobenhavn.

V^estengaard, Kaptain, Kjobenhavn

Wil de, Kaptain, Roeskilde.
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Første Møde,

Tirsdagoii don 4dc Jnli Kl. 10 Formiddag samledes Del-

tagerne i dot trodie skandinaviske nationalokonomiske

Mod o i Folkethingssalen paa Christiansborg Slot, og aabnedcs Modet

medfølgende Tale, af Komiteens Formand, Geheimekonferensraad,

Grev Spoiliieck: Paa den Komites Vegne, som har udstedt Ind-

bydelsen og foranstaltet det Fornodne til dette Mødes Sammenkaldelse,

har jeg herved den Ære at byde Dhrr. velkomne og takke Dem
for Deres Nærværelse, i Særdeleshed de Herrer, som have gjort sig

den Uloilighed at komme langveisfra for at overvære Mødet.

Jeg skal dernæst tillade mig, forinden Modet formelig aabnes,

at meddele nogle orienterende Bemærkninger angaaende dette Møde og

dets Forhold til tidligere lignende Møder. Dette Møde er det tredie

i Eækken af de skandinaviske nationaløkonomiske Møder, af hvilke

det første blev afholdt i Gøteborg 1863. Det var den Gang Bestem-

melsen, at det næste Møde skulde have været afholdt her i Kjøben-

havn, men Omstændigheder og da navnlig Hensynet til den Industrir

og Kunstudstilling, som fandt Sted 1866 i Stockholm, foranledigede,

at man valgte Stockholm til Mødested« I Stockholm afholdtes da det

andet af disse Møder, og det blev der overdraget til en Komite af 9

Medlemmer — 3 Mænd fra hvert af de tre Riger — med Myndighed

til at supplere sig, for saa vidt det var nødvendigt, at forberede det

Fornødne til Indkaldelse af det tredie skandinaviske Møde, som det

besluttedes at afholde her i Kjøbenhavn. Omstændigheder, ved hvilke

jeg finder det overflødigt her at dvæle, have foranlediget, at dette

Møde først nu efter 6 Aars Forløb har kunnet istandbringes, men det

er da ogsaa saa heldigt at falde sammen med den Industri- og Kunst-

udstilling, der for øieblikket afholdes her i Byen.

Vi maa beklage, at af de 9 Medlemmer, som det blev overdraget

at foretage det Fornødne til dette Mødes Afholdelse, ere de fire,

nemlig Storthingsmand, Skibsrheder Smidt Petersen fra Norge og Lands-

thingsmand Orla Lehmann, Stadsgjældsdirektør Schovelin og Folkethings-

mand, Godseier A. Hage siden den Tid afgaaede ved Døden. Vi skjænke

Mindet om disse Mænd, som have talt talrige Venner, en vemodig Erindring,

men for øvrigt er det her hverken Tiden eller Stedet at udtale sig om

disse Mænds Fortjenester af deres Fædreland i forskjellig Retning. Her
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skal det kun g-jenkaldes i Erindringen, med hvilken levende Interesse

de have omfattet de Hverv og Anliggender, hvilke det er vor Sag at

beskjæftige os med i disse Dage. Tidens Bølger henrulle over deres

Grave, ligesom de om kortere eller længere Tid ville henrulle over

vore, men vi føle, at Tiden, hvori vi leve, har Krav paa, at vi gaa

Fremtiden rask i Mede, og særlig, naar der er Tale om national-

økonomiske Anliggender, gaar det ikke an at tabe Fremtiden af Syne

enten af Hensyn til Nutiden eller Fortiden. Jeg vil altsaa tilraade,

at vi snarest mulig gaa over til vor Gjerning.

I Stedet for de Afdøde ere Andre traadte til, og et af de norske

Medlemmer af Komiteen, nuværende Statsminister i Stockholm R.

Kjærulf, har paa Grund af forandret Livsstilling set sig nødsaget til

at frasige sig det Hverv, som i 1866 blev ham betroet. Den op-

rindelig valgte Komite har derfor maattet supplere sig for Danmarks

og Norges Vedkommende, og paa den Maade er da den Komite frem-

kommen, som Dhrr. se for Dem, og som hvis Ordfører jeg har den

Ære at optræde.

Vi have søgt at forberede, hvad vi kunde, for at dette Møde

kunde blive saa lærerigt og interessant som muligt. Vi have fra

Rigsdagens tvende høitærede Formænd modtaget Beviser paa stor

Imødekommen i Henseende til Overladelse af Lokaler til vore Møders

Afholdelse. Haabet om, at dette Møde skulde blive saa talrigt, som

det alt nu er og maaske yderligere vil blive, har bevæget os til at

foretrække Folkethingssalen, men vi ere derfor Landsthingets høitærede

Formand ikke mindre taknemlige for hans Imødekommen.

Jeg tillader mig saaledes paa Komiteens Vegne at erklære

dette tiedie skandinaviske nationaløkonomiske Møde
for aabnet og opfordrer de Herrer til, i Overensstemmelse med den

omdelte Forretningsorden, at skride til Forsamlingens Konsti-

tuering, der først vil være sket ved Valget af en Formand i

Overensstemmelse med Forretningsordenens § 2.

Statsraad Wærii fra Stockholm foreslog derpaa til Mødets For-

mand, Geheimekonferensraad Grev Spoiineck.

Efter at Forsamlingen med Akklamation havde vedtaget dette

Forslag, ytrede den saaledes valgte Formand:

Jeg takker Dem, mine Herrer, for den Ære og Tillid, De have

vist mig, og jeg skal stræbe at imødekomme den.

Vi skride dernæst, i Overensstemmelse med den samme Paragraf

i Forretningsordenen til at vælge to Viceformænd. For ikke at
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opholde Korsainliii^eii ved en Afstemning, tillader jeg mig, i Overens-

stemmelse med Komiteen, at t'oreslaa, at vi ogwaa paa sumu)ari8k

Maade vælge Ur. Statsraad Wærn t'ni Sverig og Hr. Prof. I)r.

Broch fra Norge til Vireformænd.

Da lugen forlangte Afstemning, ansaas de nævnte Herrer som

valgte til Viceformænd, — Paa samme Maade valgtes til Sekre-
tærer for Danmark cand. polit. Tie m rot h, for Sverig Notar, Dr.

Carlquist og for Norge Overretssagfører Gamborg.

Til at forberede Sagen angaaende naar og hvor det fjerde skan-

dinaviske uationalekonomiske Mede skal afholdes, valgtes paa samme

Maade Konferensraad David, Prof. Frederiksen, Friherre Bildt,

Redakter IS oh 1 m a n n, Prof. D a a og Bankchef F ay e.

I Henhold til § 4 i Forretningsordenen meddelte Formanden, at

der var omdelt Exemplarer af en trykt Beretning for Danmarks*) og

Sverigs**) Vedkomniende om, hvad der i Anledning af de paa det

sidst afholdte natioualekonomiske Mede i Stockholm i 1866 tagne Be-

slutninger og fremsatte Ousker var passeret. For Norges Vedkommende

vilde en lignende Beretning senere blive omdelt.

Man gik derpaa til den ferste Sag paa Da;gs ordenen:

„Overgang til Guldmøntfoden, med Selv som Skille-

mønt, og Fællesskab i Ment for de tre nordiske Riger",

hvilken indlededes af

Professor, Dr. Broch fra Christiania. Taleren begyndte med at

minde om, at Spørgsmaalet om Mønten havde staaet paa Dagsordenen

paa begge de to sidste Møder. Begge Møder havde udtalt sig mere i

Almindelighed om Spørgsmaalet, og det sidste Møde væsentlig i den

Retning, at en Overgang til Guldmøntfoden burde finde Sted. Vi stode

imidlertid nu nærmere ved Sagen, og den var ogsaa siden det sidste

Møde bleven drøftet mere end tidligere i alle tre Rigers Presse. Det

var et stort, vigtigt og indgribende Spørgsmaal, der forelaa, og han

skulde bestræbe sig for at gjøre sit Foredrag saa kort som mulig og

henlede Opmærksomheden paa de væsentlige Punkter, men Emnets Vidt-

løftighed niaatte undskylde Foredragets. Spørgsmaalet var navnlig saa

stort og vanskeligt, fordi det greb ind i alle mulige Forhold. Der gaves

næsten ikke noget Menneske, i hvilken Stilling han end var, som ikke

havde med Mønt at gjøre, ja, selv Børn i en meget lav Alder kom i

Berøring dermed. Værdierne angaves jo overalt i Mønt, og saavel de

*) Se Bilag I.

**) Se Bilag II.
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Rigeste som de Fattigste havde deres Vaner og Kundskaber knyttede til

Mønt, og enhver Forandring deri føltes i større og mindre Grad af

Enhver i mango Retninger. Dette var langtfra Tilfældet i samme

Omfang med f. Ex. Maal og Vægt.

De Fordringer, man maatte stille til Mønten, gik ud paa: at den

i Sammenligning med den samlede Mængde af andre Varer, der mere

og mindre ere skikkede til at være Byttemidler, bør være underkastet

de mindst mulige og fornemmelig de langsomste Forandringer; at den

i Forhold til Tyngde og Volumen bør have en høi Værdi, saa at

Ombytning og Transport af en vis Værdi af den kan foregaa med en

vis Lethed; at den ikke er udsat for indre Forandringer, men kan

opbevares med Lethed; at det er let for Syn og Følelse at adskille den

fra andre Gjenstande; at der kan gives den en bekvem Form og et

Præg, som let og kjendelig angiver dens Størrelse og Værdi og som

ikke let kan eftergjøres, og endelig, at den modstaar Slid og kan deles

og atter samles med saa lidet Tab som muligt.

Alle disse Egenskaber havde Metallerne, og navnlig gjaldt dette

i høi Grad de saakaldte ædle Metaller: Guld, Sølv og Platina.

Platina kunde man imidlertid holde ude af Betragtningen. Man havde

vel forsøgt at bruge det til Mønt, men hvad der havde forhindret dets

Brug var, dels at det var et nyt Metal, der kun var kjendt af for-

holdsvis faa Mennesker, dels at det kun fandtes i meget begrændsede

Kvantiteter og derfor ikke uden en overordentlig Forhøielse i dets Pris

vilde kunne bruges til Udmøntning i større Omfang, hvad der var

lidet ønskeligt, idet Platinaets særegne Egenskaber gjorde det meget

brugeligt i andre Retninger. Guld og Sølv havde derimod, saa langt

Historien gik tilbage, været de sædvanlige Mønt-Metaller. De ua^dle

Metaller havde ganske vist været benyttede og vilde ogsaa fremdeles

blive benyttede men kun som Repræsentativer for smaa Værdier.

Af de to nævnte ædle Metaller besad imidlertid Guldet de ovenfor

krævede Egenskaber i langt højere Grad end Sølvet. Fremfor alt

havde det vist sig i Besiddelse af en stabilere Værdi og det var

derfor ogsaa i den occidentalske Civilisation, altsaa den europæiske i

Modsætning til den østasiatiske, blevet det væsentligste Møntmetal.

Det havde været omtvistet, hvorvidt Guldet var stabilere i

Tidens Længde i Værdi end Sølvet, men en nølere Betragtning af de

to Metallers indbyrdes Forhold vilde vise, at dette virkelig forholdt sig

saaledes. Taleren vilde i den Henseende nævne nogle faa Tal, som

iøvrigt fandtes i en af ham udgiven lille Brochure, ligesom de ogsaa

2
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fandtes i flero Skrifter om Montvæsonot. I Oldtiden var det almindelige

Forhold mollem Guld og Selv i de da bekjondte civiliserede Lande ved

Middelhavets Kyster omtr. 10: 1. Der havde imidlertid, uagtet det

holdt sig temmelig stabilt, fundet Svingninger Sted, saaledes en enkelt

Gang, da der ved Siciliens Erobring af Romerne kom meget Selv til

Rom, og i omvendt Retning, den (Jaug Cæsar kom tilbage fra

Gallien med mange Guldskatte, og, hvad der var den vigtigste Begi-

venhed i saa Henseende, den Gang, de Skatte, Romerne havde samlet

i Guld, blovo plyndrede og uddelte. Under de romerske Keisero steg

Guldet temmelig stærkt i Forhold til Selvet, endog nogenlunde nær

til det Forhold, der nu finder Sted. 1 det fjerde Aarhundrede

efter Christi Fedsel var Forholdet saaledes omtr. léVa: 1; senere

sank det atter og holdt sig gjennem hele Middelalderen i Forholdet

11 eller 12:1. Efter Amerikas Opdagelse sank det i Begyndelsen

lidt, mon siden den Tid var Guldet steget jævnt i Forhold til Selvet, saa-

ledes at det i det 17de og 18de Aarhundrede holdt sig omkring For-

holdet 15:1 og i dette Aarhundrede har holdt sig omkr. Forh. 15V2: 1.

Den Omstændighed, at Guldet saaledes med Undtagelse af forholdsvis

korte forbigaaendc Perioder stadig og temmelig jævnt er steget i

Forhold til Selvet, er et Bevis for, at det i Sammenligning med de

mest almindelige Varer og med Arbeidspriser er i Besiddelse af sterre

Stabilitet end Selvet. Baade Guld og Selv ere nemlig forholdsvis

sunkne i Værdi. Arbeidslennen betales nu baade i Guld og Selv med

sterre Mængder af disse Metaller end i ældre Dage, og Korn f. Ex.,

der er en af de Artikler, hvis Produktionsmethode er undergaaet den

mindste Forandring, og som i Tidens Længde maa betragtes som en

af de sikreste Værdimaalere, hvormeget dets ^ ærdi end i enkelte korte

Perioder kan vexle, betales ogsaa nu med mere Guld og Selv end fer.

Sølvet er imidlertid sunket mere i Pris end Guldet, og Beviset derfor

er, at det sidste Metal nu har en halv Gang til saa hei Værdi i

Forhold til Selvet, som det havde i Oldtiden og Middelalderen. Tager

man de tre sidste Aarhundreder og sammenligner de to Metallers Pris

med Kornpriserne, saa vil det ses, at med Selvet som Maalestok er

Kornets Priser stegne omtrent til det dobbelte, medens de i Forhold til

Guldet kun ere stegne til ikke fuldt 1^/2 Gang, og Guldet har altsaa

holdt sig mere stabilt end Selvet.

Der er ogsaa ganske naturlige Grunde herfor, og det maa an-

tages, at Fluktuationer i Guldets og Selvets Værdi i Sammen-

ligning med andre Varer ogsaa i Fremtiden vilde gjere sig gjæl-

dende, men i mindre Grad bevirke en Nedsættelse af Guldets Værdi
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'end af Sølvets. Delte man saaledes Verden efter den occidentalske og

den orientalske Civilisation (Kina og Japan osv.), af hvilken den sidste

omfatter ikke langt fra Halvdelen af Menneskeheden, men med hvilken

vi endnu staa i forholdsvis ringe Berøring, saa fik man efter en Be-

regning, der dog blot kunde betragtes som meget les, det Resultat, at der

i den første skulde findes Guld for 25 Milliarder Frcs. og Sølv for kun 15

Milliarder; og tog man Hensyn til det udmøntede Guld og Sølv, saa

blev Forholdet endnu mere afvigende, idet Sølv jo i langt høiere Grad

end Guld bruges til Husgeraad, og den Udstrækning, hvori Guld bru-

ges til Smykker o. 1., forholdsvis ikke har stort at sige. De bedste

Forfattere antage derfor ogsaa, at Værdien af de Guldmønter, der fin-

des i den occidentalske Verden, er omtrent dobbelt saa stor som Sølv-

mønternes Værdi; og dette giver naturligvis Guldet en større Stabilitet,

idet en pludselig Produktionsforøgelse strax fordeles paa større Masser

og altsaa faar en procentvis mindre Indflydelse. I Decenniet 1857— 67,

som var det sidste Tiaar, fra hvilket han havde statistiske Oplysninger,

udmøntedes der i Europa og Amerika 7 V2 Milliarder Frcs. i Guld mod

iVio Milliard i Sølv. Guld bruges ogsaa som Mønt dels udelukkende

og dels i Forbindelse med Sølv af Massen af de Mennesker, der omfattes

af den occidentalske Civilisation. Guld bruges udelukkende af 140 Millio-

ner Mennesker, nemlig af Storbrittanien og dets Kolonier med Undtagelse af

Ostindien, der endnu maa betragtes som Sølvets Land, af de forenede Sta-

ter i Nord-Amerika, Portugal, Tyskland, Brasilien, Chili og Persien, og

det benyttes sammen med Sølv, men dog i overveieude Grad af et Par

Hundrede Mill. Mennesker, nemlig i Frankrig, Schweitz, Italien, Spa-

nien, Grækenland, Tyrkiet, altsaa overhovedet Middelhavslandene, øster-

rig-Uugarn, Rumænien, Rusland, og ligeledes i enkelte sydamerikanske

Stater. I Japan kurserer det nu ved Siden af Sølv. Sølvet var der-

imod kun udelukkende Mønt i de tre skandinaviske Riger, i Finland

og Holland og i enkelte amerikanske Stater, hvor det bruges udeluk-

kende i nogle af de mindre civiliserede Stater, f. Ex. i de mexikanske

Stater og enkelte Stater ved Laplata-Floden og dernæst i den store

østasiatiske Civilisations Lande, dog med Undtagelse af Japan, hvor

Guld, som allerede antydet, er begyndt stærkt at trænge ind som Mønt.

Den store Udbredelse som Mønt, som Guldet saaledes har fremfor Søl-

vet, gjør, at Variationer i dets Værdi overfor det samlede Kvantum af

Varer, der sælges, naturligvis maa blive mindre, end Tilfældet er med Sølv.

Man havde vel ment, at dets hyppige Forekomst i alluviale Lag

skulde forandre dette Forhold, men det havde hidtil bestandig vist sig.
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at disso Lag udtomtcs teinmolig hurti^'t. Ganske vist havde ogsaa

her en forhcdrot Driftsnmado gjort sig gjældonde, navnlig i Kalifornien,

hvor en forbodrot Fromgangsmaade (Anvendelse af hydraulisk Tryk bl. A.)

ved Guldets Udvaskning havde fremkaldt et storre Udbytte, men hidtil

havde dette slet ikko inllueret saa stærkt, som man havde ventet, paa

Guldets Pris, og lige overfor den Brug, man nu havde for Guldet,

havde det ikko bevirket nogen væsentlig Forandring i dets Værdi i

Forhold til andre Varer. Man havde vel ogsaa i den senere Tid be- .

gyndt paa at udvinde Guld ad mere bjergværksmæssig Vei, men denne

Methode havde overalt vist sig saa kostbar, at den neppe vilde finde

synderlig Anvendelse. Derimod var Produktionen af Solv i de senere Aar

stegen overordenlig. Man blev navnlig opmærksom derpaa ved den

sidste store Pariser-Udstilling, hvor man gjennem Kort og Beskrivelser,

ligesom ogsaa ved fremlagte Prøver af selve Metallet, fik Oplysning om

de store Solvminer, som findes i næsten umiddelbar nordlig Fortsættelse

af de bekjendte mexikanske Miner. Produktionen af Selv i Amerika

var derfor ogsaa i den senere Tid stegen overordenlig, og ikko blot

fra Kalifornien var der allerede i en Række Aar udført for en større

Værdi af Sølv end af Guld, men ogsaa i de mere centrale Dele af Nord-

Amerika, nemlig i Landene ved Colorada River og i Egnene ved de

store Søer, var Sølvproduktionen tiltagen overordenlig. Dertil kom, at

Produktionsmethoden, hvad Sølvet angik, bestandig havde været og

sikkert ogsaa fremdeles vilde være langt mere tilgængelig for Forbe-

dringer end Produktionsprocessen for Guldet, og det havde vist

sig, at det nu kunde betale sig at udvinde Sølv paa saadanne Steder,

hvor det før ikke kunde betale sig, ja, en stor Del Selv var endog

udvundet af, hvad. man før i de mexikanske Gruber kastede bort, navn-

lig efterat dette Affald i Aarhundreder havde ligget udsat for Luftens

Paavirkning. Dertil havde ogsaa bidraget den stærkere Produktion af

Kviksølv i de senere Aartier og Benyttelsen af den saakaldte kolde

Amalgamations-Methode. Efter Opdagelsen af de store Guldleier i Ka-

lifornien frygtede man for, at Guldet skulde synke i Forhold til Sølvet,

og det viste sig ogsaa efter 1849 til 1859, at dette Forhold sank fra

15,9 til 15,2, men det er senere atter steget. Der var ogsaa samtidig

andre Forhold, som bidroge til at forøge Sølvets Værdi, nemlig den

store Sølvexport, der af forskjellige Grunde fandt Sted til Asien.

Kalamiteter havde nemlig rammet meget benyttede Raastoffer, som Eu-

ropa behøvede, og som det før havde kjøbt i Lande, hvor man kun

betalte med Guld ; de maatte nu kjøbes i Lande, der krævede Sølv, og
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denne Omstændighed faldt tildels sammen med Opdagelsen af de allu-

viale Guldlag i Kaliforuien og Australien.

Men foruden de Grunde, der tale for, at Guld fremdeles vil be-

vare en stabilere Værdi end Sølvet og stige i Forhold til dette, virker

ogsaa Guldets mere og mere udstrakte Benyttelse som Mønt. Naar Sølvet

ophørte at være Mønt, vilde det være underkastet stærkere Variationer;

det kunde ikke saa let og hurtig ombyttes med andre Varer og alt-

saa ikke saa let fordeles over et større Omraade. Taleren vilde ikke

paastaa, at dette i Længden vilde virke til at trykke Sølvet noget

mærkelig, men Variationerne op og ned vilde sandsynligvis blive større

end før. Dette stillede imidlertid de Stater, der udelukkende havde

Sølvmønt, saameget uheldigere overfor de Stater, hvormed de stode

i væsenlig Handelsforbindelse, og som havde Guld enten som udeluk-

kende Mønt eller dog som den væsenligste.

Foruden den Hovedegenskab ved Guldet, at det havde en stabi-

lere Værdi end Sølvet, havde det ogsaa som Mønt andre Fortrin for

dette. Det er et ædlere Metal, det angribes langt mindre og holder

sig altsaa langt renere; man behøvede saaledes kun at reise i Lande,

hvor Sølvmønter cirkulerede meget, for at overbevise sig om, at Sølv-

mønten er meget smudsigere end Guldmønten, Det kom naturligvis

tildels af, at Sølvmønten cirkulerer mere og bliver mindre omhyggelig

behandlet, ligesom det ogsaa maa tilskrives de forskjellige Blandings-

forhold ; men selv om Sølvmonteus Blandingsforhold er det samme som

Guldmøntens, saa angribes den dog langt lettere af Sved. Det var ikke

nogen uvæsenlig Sag, at Mønten holdt sig ren; thi det bevarer den

væsentlig mod Forfalskning, idet Forfalskeren kan dække sine Feil

ved Hjælp af Smuds. Der kunde ogsaa gives Guldet et langt finere

Præg. Det havde fremdeles en større Tyngde, en større specifik Vægt,

hvad der ogsaa vanskeliggjorde dets Eftergjørelse. Og det havde ende-

lig, hvad der kom i ganske væsenlig Betragtning næst efter dets større

Stabilitet, en større Værdi i Forhold til sin Tyngde og Volumen; det

havde saaledes i dette Aarhundrede været omtrent 15V2 Gang mere værdi-

fuldt end Sølvet i Forhold til Tyngden, og af et lige stort Volumen

Guld og Sølv havde Guldet en 28—29 Gange større Værdi end

Sølvet, saa at det altsaa, hvad der i vore Tider var af Vigtighed, var

lettere at transportere. Reisende kunde lettere føre det med sig paa

deres Person. Med den Forhøielse i mange Tings Pris og den

Luxus, der finder Sted, endogsaa i vore Lande, mod hvad der var Til-

fældet for 50 Aar siden, vilde en Dame, navnlig naar den priselige

Skik indførtes, at man betalte kontant i Butikerne med Mønt, naar
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hun nii skulde botale f. Ex. en Silkekjole med Solvmont, være nodt til

at bære flere Pund Selv paa sig, medens hun vilde kunne have den

samme Værdi i Guld i sin Portemonnaie. Mango vilde sikkerlig erin-

dre, at de i Paris havde set Tjenere fra liankerne gaa med store

Pengesække paa Skulderen, og de havde vist sikkert faaet det Indtryk,

at disse Folk ikke behovede at frygte for at blive bestjaalne af Lomme-

tyve, saa vægtige vare de Byrder, hvormed de slæbte sig afsted. Til

alt det kom endnu den mange Gange fordoblede Uleilighed ved at tælle

store Summer, og lagde man disse forskjellige Ting sammen, vilde man

forstaa, at hvor man en Gang havde vænnet sig til den Bekvemelig-

hed, som Guld tilbyder fremfor Sølv, vilde man ikke let finde sig i at

gaa tilbage til Brugen af dette som Hovedmønt, om det end maatte

vise sig som en Nodvendighed at benytte det indenfor visse Grændser

ved Siden af Guldet. Den Lethed, hvormed man forte Guld med sig

paa sin Person, havde vist mærkelige Virkninger under Revolutionerne

i Frankrig; saaledes steg den 18de Marts 1848 Agioen paa Guld, der

tidligere kun havde været nogle faa pro mille, lige til 12 pC, og det

samme havde vist sig andre Steder i urolige Tider.

Hvor Sølvet udelukkende havde været brugt som Mønt, havde det

nødvendiggjort en udstrakt Brug af Kreditmidler (Banksedler), som man

havde maattet gjore smaa for den daglige Omsætnings Skyld. Dette

havde navnlig været Tilfældet i Sverig, hvor man næsten kunde sige,

at Mønt ikke cirkulerede uden som Skillemønt, om end udpræget til

fuld Værdi; man var der endog gaaet ned til Sedler, lydende paa 1 Rd,,

medens man i Norge dog nu ikke var gaaet længer ned end til 1 Spe-

cies og i Danmark endog kun til 5 Rd.; men i alle Tilfælde frembød

den saa udstrakte Benyttelse af Kreditmidler under denne Form sine Farer,

Der var endvidere forbundet forholdsvis færre Omkostninger med

Udmøntningen af Guldet. Ved de større Værksteder beregnedes de saa-

ledes kun til ^ 5 pC. for Guld mod ^U pC. for Sølv, ja, ved de mindre

Møntværksteder steg Omkostningen for Sølv endog til lal V2 pC. Denne

Omstændighed havde ikke ringe Indflydelse paa Sølvkursen i de forskjel-

lige Lande, selv hvor der var Tale om Barrer, idet man stedse maatte

tænke sig, at disse skulde udmentes og maatte altsaa tage Muligheden

af de større Omkostninger derved med i Betragtning. Men dette fik en

forøget Betydning og gjorde Guldets Egenskaber endnu mere fremtræ-

dende paa en Tid, hvor Handelsomsætningen ved Arbeidets Deling osv. var

tiltagen i de to— tre sidste Decennier i en Grad, hvorom man før ikke

havde nogen Anelse. Og dog stode vi visselig kun ved Begyndelsen af

en endnu langt mere omfattende Udvikling i denne Henseende.
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Guldet kunde dog ikke fuldstændig overtage Rollen som Mant.

Møutstykker af ringe Værdi kunde i alt Fald ikke bekvemt udmøntes

deraf, medens dog den mindre Handel krævede saadanue Menter. Er-

faringen viste, at Guldstykker som de franske 20 Frcs.-Stykker, den en-

gelske Sovereign, der er lidt over 25 Frcs., det tyske 20 Markstykke, der er

henimod 25 Frcs. og det amerikanske 5 Dollarsstykke, der er benimod

26 Frcs., ere de mest søgte Møntstykker, og man ser derfor ogsaa, at

de præges i et betydelig større Antal, end halve Sovereigns, 10- og

5-Franksstykker og Dollarsstykker, der alle ere de mindste Guldmønter

i de respektive Lande. 1 Tyskland havde man ogsaa besluttet, at der

skulde møntes indtil 15 Gange saa mange 20 Markstykker som 10 Mark-

stykker, og det havde i det Hele vist sig, at ganske smaa Guldmønter

yndedes ikke.

I Frankrig benyttedes Guld-5-Franksstykket i de større Byer, men

i Landdistrikterne og blandt de mindre bemidlede Klasser i Byerne

foretrak man Sølvmønten. Guldfemfranken var der bleven betragtet

som en Luxusmønt; den var dog begyndt at blive benyttet noget mere

i den senere Tid, indtil de tvungne, uindleselige Banksedler fremkom

og nu havde fortrængt Guldet der.

Nødvendigheden af at benytte Sølvmønten i ikke liden Grad har

givet den dobbelte Møntfod en vis Berettigelse. Oprindelig var i Europa

Sølv Hovedmønten og Guld kun accessorisk Mønt, og saaledes var For-

holdet fremdeles i flere Lande. I Middelalderen og endnu op i det

16de, 17de og 18de Aarhundrede undergik imidlertid baade Sølv- og

Guldmønter mange Reduktioner, uden at der gaves nogen Erstatning

derfor og uden Omskrivning af de Forpligtelser, der løde paa Mønt.

England var det første Land, der kom til Erkjendelse af Nødvendig-

heden af at opretholde Mønt-Enheden, medens andre Lande først meget

senere kom til denne Erkjendelse. Saadanne mindre Værdinedsættelser

havde man endog havt Exempler paa i dette Aarhundrede i Europa, f.

Ex. ved den Egalisation af lidt forskjellige Sølvmønter, der fandt Sted

i Tyskland ved Indførelsen af det metriske Pund istedenfor den gamle

Mark i 1857; og i Holland foretog man ved den store Ommøntning i

1847 en ligefrem Nedsættelse af Sølvmentens Værdi med Ij pCt,

uden at foretage nogen Omskrivning af de paa samme Mønt lydende

Forpligtelser. Nu er man derimod mere og mere kommen til Erkjen-

delse af Vigtigheden af at opretholde saadanne Forpligtelsers Værdi.

Man har i mange^, ja, i de fleste Lande, længe troet at kunne

opretholde et legalt Forhold mellem Guld og Selv; saaledes forsøgte
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man dot on Tid i Knglan(i, snart vod Hjælp af stronge Bestenunolsor

mod Snioltninjj: af Montor og Export, nii af dot ono, nu af det andet

Metal, snart ved Forbud mod fmport osv., men det var aldeles frug-

teslost. Saalængo begge Metaller vare lige gjældende som Mont, saa-

at man efter Behag kunde indlevere, hvilket man vilde til Udmøntning,

var det umuligt for et længere Tidsrum at beholde de to Metaller ved

Siden af Iiinanden efter et bestemt Forhold; man maatte idelig enten

forandre den enkelte Møntsorts Storrelse eller forandre Værdiforholdet

mellem Montorne. Englands Historie i den Henseende var meget

lærerig. Naar Sølvet steg i Værdi i Forhold til Guld, indvexledo man,

Sølvmonterne for Guld, som man lod mønte, og indsmeltede derpaa

Sølvmonterne til Udførsel og Indkjøb af nyt Guld i andre Lande, og den

mindre Mønt forsvandt saaledes; og var det Guldet, der steg i Pris,

bar man sig ad paa den omvendte Maade, med andre Ord, det i For-

hold til den legale Kurs mindre værdifulde Metal fortrængte selvføl-

gelig altid det mere værdifulde. Intet Forbud kunde hindre dette.

Det samme saa man senere i Frankrig, hvor man vel søgte at sætte

gamle strenge Straffebestemmelser mod Indsmeltning af Sølvmønt i

Kraft, men hvor dette kun bevirkede, at Indsmeltniugsindustrien flyt-

tedes til Nabolandene. I 1774 forlod man i England, efter mange

forgjæves Forsøg paa at opretholde den dobbelte Møntfod, denne, først

midlertidig, haabende at kunne gjenoptage den. Ved Møntforordningen

1816 opgav man den endelig og reducerede Sølvet til Skillemønt,

der blot kunde møntes af Staten, og til en adskillig mindre indre Værdi

end deus Paalydende. I Frankrig har man derimod fremdeles den dob-

belte Møntfod, og der kæmpes meget for at bevare den. Ifølge

Loven er Sølvet endnu bestandig Hovedmønteu og Guldet kun det

accessoriske; dette var bestemt ved Loven af 28. Marts 1803, som i

sine væsenligste Bestemmelser endnu gjælder, og hvorefter Sølvfranken'

var at anse som Enheden, ligesom der endnu bestandig udmøntes 5

Franksstykker af Sølv efter den ved denne Lov bestemte Størrelse,

Finhed og Vægt. Guldmønter skulde ifølge nævnte Lov udmøntes

efter et legalt Forhold til Sølv af 15V2 : 1, men ved Lovens Indbringelse

udtaltes dog udtrykkelig, at de kun skulde betragtes som accessorisk

Mønt, og at man forbeholdt sig Ret til at forandre det Forhold, hvori

de skulde beregnes til Sølvet, altsaa forhøie deres Værdi, eller for-

mindske deres Vægt, hvis Guld steg i Forhold til Sølv mærkelig over

15Vo: 1. Man troede den Gang ikke, at saadanne Forandringer vilde

behøves saa særdeles hyppig, og at der vilde behøves en starre
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Værdiforandring i de to Metallers Forhold, forinden det oprindelig

fastsatte Forhold medferte nogen Fare. Og med de Kommunikationsfor-

hold, der dengang vare tilstede, kunde dette ogsaa til en vis Grad siges.

De- langsommere og kostbarere Kommunikationsforhold dengang

krævede en. større Præmie, før det lønnede sig at indføre det ene

Metal og udfore det andet, men under de nuværende Forhold var et

Par pro mille tilstrækkelig til, at en saadan Indførsel og Udførsel

kunde lønne sig, saa at den dobbelte Møntfod nu med Lethed kunde

exploiteres. Medens nu i Frankrig indtil 1851 den sædvanlig kur-

serende Mønt var Sølv, og Præmie betaltes for Guld, begyndte det fra

den Tid at vise sig vanskeligt at faa Sølvmønter, der vare de eneste

mindre Mønter. Banken betalte sine Kreditorer med Guld; Sølvet for-

svandt. Det udfortes dels til Asien, eller det opbevaredes navnlig i

enkelte Banker; saaledes havde den franske Bank i lang Tid og har

endnu liggende store Beholdninger af Sølv i Femfrankstykker, og det

havde bestandig været dens Sædvane, naar Omvexling af dens Koter

forlangtes, at betale med det Metal, som Vedkommende ikke ønskede.

Kort før den sidste ulykkelige Krig var Guldet nu begyndt at stige i

Forhold til Sølvet, saa det kunde lønne sig at udmønte fuldvægtige

Sølvmønter og udføre Guldet, navnlig til England. Selv den franske

Finansminister kunde ikke modstaa Fristelsen til at lade udmønte ikke

ubetydelige Mængder af Femfrankstykker, og, saafremt der ikke ved

Krigen var sket en voldsom Forandring i den hele Møntcirkulation,

vilde utvivlsomt Sølvet være blevet den væsenligste, og de Vanskelig-

heder, der vilde være blevne skabte for Omsætningen af Mangel paa

Guld, vilde da utvivlsomt have medført Opgivelsen af den dobbelte

Møntfod. Frankrig var et af de nyeste Beviser for, at den dobbelte

Møntfod kun er en alternerende Møntfod; snart har man det ene,

snart det andet Metal, men altid det i Forhold til den legale Kurs

mindst værdifulde. I Belgien, hvis Møntsystem er lig Frankrigs,

cirkulerer ogsaa i dette Oieblik næsten udelukkende Sølv, medens

Guldet opbevares i Bankerne. Denne Alterneren havde nu været for-

svaret af enkelte Forfattere netop som en hensigtsmæssig Ting og

som Noget, der skulde skabe en bedre Værdimaaler. Men at dette

ikke kunde være Tilfældet, var klart. Som Værdimaaler kunde man

ved Mønt som ved ethvert andet Maal kun bruge én bestemt Enhed;

et Maal, som snart er større og snart mindre, savner Maalets første

Egenskaber. Man havde ogsaa troet, at man ved at benytte begge

Metaller lettere kunde undgaa Pengekriser, men man havde her gjort
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sig skyldig i cii Forvoxling, nemlig mellem M«ntkriser og Handels-

kriser. Frankrigs Historie viste bedst det Urigtige i denne Betragt-

ning. I den lange Tid for 1850, da Frankrig faktisk kun liavde én

Mentfod i Selv, var det i meget lang Tid et af de for Handelskris^r

mindst udsatte Lande. Den dobbelte Møntfod var under de mange

officielle Enqueter, der har fundet Sted i de senere Aar, navnlig i

Frankrig, bleven fremhævet som fordelagtig af Vexellerer og Bankierer

samt af Direktorerne for den franske Bank, som ligeoverfor Tanken

om Mønt-Enhed havde sagt: Vi ville have os forbeholdt at levere

Guld eller Sølv, eftersom dot betaler sig bedst, og ludvexling af vare

Sedler lettest standses. Dette var naturligvis en høist urigtig Opfat-

telse af et stort Instituts Bestyrelsespligter, medens det vel kunde

forstaas, at saadanne Meninger kunde gjøre sig gjældende hos den

Private, der skulde leve af Differensen, og som tjente desto mere, jo

vanskeligere det store Publikum havde ved at følge med Fluktuationerne

i de to Metallers Værdi. Det store Publikum kunde paa den Maade

klippes langt lettere og tættere, og dette var i den nyeste Tid paa en, mau

kan sige, cynisk Maade, blevet fremhævet af et af de større og i mange

Henseender respektableste Blade i Tyskland, nemlig „Augsb, allgem.

Zeit.", der havde anbefalet den dobbelte Møntfod, fordi den preussiske

Bank kunde tjene mange Penge derved. Nu var det imidlertid aner-

kjendt af de fleste Statsøkonomer, men neppe i en saadan Grad, som

det var ønskeligt, af det store Publikum, at Værdimaaleren kan kun

være én, og der maa derfor kun kunne fordres udmøntet ét Metal som

fuldvægtig Mønt, medens ethvert andet Metal kun bør udmøntes som Re-

præsentativ og da kun af Staten. I England blive saaledes Sølvmønter

udmøntede efter Forho Idet omtrent léVé : 1, og Staten gjorde sig altsaa

her en Fordel af 8 pCt., forsaavidt Forholdet 15V2 : 1 anses som

det gjennemsnitlige. Den engelske Stat havde vistnok ikke paataget

sig den Forpligtelse at modtage tilbage de af den selv udmøntede

Repræsentativer til Omvexling med Guld, men den havde dog været

meget forsigtig med at udmønte mere Sølv, end Cirkulationen gjorde

fornødent, medens Guld kunde fordres udmøntet i ubegrændset Mængde.

I Amerika havde man ligeledes, efter længe at have søgt at holde

paa den dobbelte Møntfod, opgivet den; Staten havde udelukkende

Raadighed over, hvormeget Sølv den vilde mønte, medens Private efter

Behag kunde fordre Guld møntet. Man havde imidlertid i Amerika

været mindre graadig end i England, idet man dog havde ladet sig nøie

med en Avance af omtrent 4 pCt. paa Sølvmønterne. I Frankrig
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blev man nødt til at gjere det samme, men man kunde dog ikke be-

slutte sig til ganske at opgive Sølvet; man beholdt derfor Sølvfem-

franken som fuldvægtig Mønt, der kunde fordres udmøntet mod en

bestemt Afgift. Kun for 2-Frankstykker og derunder valgte man

Forholdet 14,4 og tog altsaa en Avance af 7 pCt. Enkelte nyere

Forfattere, endog enkelte i England, havde ment, at denne Reduktion

var til Skade navnlig for de arbeidende Klasser, der næsten udeluk-

kende benyttede mindre Mønter, saa at altsaa disse Klasser faktisk

bleve bedragne ved at modtage Sølvmønter (Shillings), der ikke staa

i det Forhold til Guldet, som dets Paalydende angiver. Ogsaa i Frankrig

og i de med Frankrig ved Møntkonventionen forbundne Lande kunde

man høre lignende Yttringer, endog under Form af Beskyldninger mod

Staten for Falskmøntneri til Skade for Arbeidsklassen , og Taleren

havde selv paa Reiser hørt saadanne Beskyldninger mod Staten for at

ville gjøre sig Fordel paa den menige Mands Bekostning. Fordomme

havde naturligvis her spillet en stor Rolle, og navnlig var man aldeles

ubeføiet til at fremsætte den Slags Beskyldninger, saalænge Regjeriugen

forpligtede sig til at indløse sine Repræsentativer eller ikke udmøntede

flere af disse end nødvendigt. Hvor dette ikke paasaas, kunde

derimod noget Sandt være i disse Beskyldninger. I Norge havde

man havt noget lignende i Henseende til Kobbermønten. Staten var

overhovedet ikke i de tre nordishe Lande forpligtet til at indløse

eller modtage i ubegrændset Antal sine egne Mønt-Repræsentativer,

og Følgen deraf havde til enkelte Tider i Norge været, at en-

kelte Industrier som til Udbetaling af Dagløn behøvede en Masse

Skillemønt, undertiden havde maattet kjøbe denne mod Præmie, medens

man paa andre Steder havde havt for megen Skillemønt, saa at Hand-

lende havde maattet betale Opgjæld for at blive den kvit. Denne Op-

gjæld maatte disse Handlende da selvfølgelig tage Hensyn til i deres

Prisberegninger, og dette gik ud over Arbeidsklassen. Det rette Forhold

kunde kun opretholdes, ved at Staten ligesom Bankerne indløste sine

Repræsentativer paa bekveme Steder og Tider og i en bekvem Form

ved fuldvægtig Mønt o : med sin Hovedmønt. I den saakaldte latinske

Konvention var der ogsaa truffet en Bestemmelse mellem de vedkommende

Stater indbyrdes, hvorefter de vare forpligtede at indløse deres Skille-

mønt med fuldvægtig Mønt og desuden vare begrændsede i deres Ret

til Udstedelsen af Skillemønt, idet de ikke maatte udmønte mere end

til en Værdi af 6 Frank for hver Indvaaner. Der havde fra en anden

Stats Side fundet Misbrug Sted i denne Retning, idet Pavestaten som
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ikko havdo tiltraadt Konventionen , havde ladot udmente en Masse

1-Franksst}kker og mindre Stykker af samme Vægt og Finhed som

den franske Delingsmont, men uden at ville indlese dem, og havde

segt at udbrede dem i do andre Lande. Ligesom man med StrenghM

maattc fordre, at Staten opfyldte sin Indlosningspligt, saaledes maatte

det ogsaa fordres, at den skaanedo de lierskende Fordomme saa meget

som muligt, ved ikke at gjere den nedvendige Indskrænkning af

Selvet til undervægtig Delingsment til en Skattesag, hvoraf finantsiel

Fordel sogtes; man burde derfor ogsaa ved Solvdelingsmenten najrme

sig Handelsforholdet mellem Guld og Selv saa meget som muligt, ud-en

dog at risikere at maatte foretage for hyppige Forandringer; men for

at opnaa dette, behevede man ikke en saa stor Afvigelse som den

engelske og franske nemilg 7—8 pCt., og endnu mindre behevede man,

som det var foreslaaet i den svenske Kommission, en Afvigelse af 1

1

pCt., og navnlig ikke, naar der ved den ferste Indferelse af Guldraent

kunde forudsættes en Tendens hos Guldet til at stige i Forhold til

Sølvet. Naar Staten tog sig sine Udmentningsomkostniuger ved De-

lingsmenten betalte i fuldt Maal og endvidere beregnede de Omkost-

ninger, der vare forbundne med at bevare god Ment o: erstatte

Slitage, samt beregnede et Spillerum af heist et Par pCt., maatte det være

tilstrækkeligt; den burde ikke benytte Skillementen som en finantsiel

Indtægtskilde, og den burde ikke gaa videre, end at den ikke risike-

rede Indsmeltning og TJdfersel af Selvmenten.

I Forbindelse hermed vilde Taleren ogsaa omtale den Pligt, der

paalaa Staten at opretholde Menterne i deres fulde ^'ærdi. Der havde

været tvistet meget herom i de forskjellige Lande, idet man havde

troet, at det var tilstrækkeligt at sætte en vis Passérgrændse,

saaledes at, naar Menten var slidt indtil en vis Grad, behøvede Ingen,

og altsaa heller ikke Staten, at modtage den for dens paalydende

Værdi, altsaa saaledes at det blev den tilfældige Indehaver af Menten,

som kom til at bære Tabet. Dette var imidlertid aldeles upraktisk. I

England havde man saaledes den Bestemmelse, at Enhver, der modtog

en undervægtig Mønt, havde Ket til at klippe den i Stykker og give

Besidderen den tilbage. De store Banker modtoge saaledes kun saa-

danne Menter som Metal, idet enhver Guldmønt, som indleveres,

lægges paa en Passérvægt, der paa automatisk Maade besørger Vei-

ningen, og i Tilfælde af for lav Vægt Ituklipningen ; og de kunde

naturligvis gjere det, medens Private, som maatte ville benytte sig af

den Ket, som Lovgivningen hjemler ogsaa dem, vilde udsætte sig for gtore

I
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Ubehageligheder. Folgen af denne upraktiske Bestemmelse har været,

at netop disse undervægtige Mønter cirkulere mest. Handlende og

Vexellerer, der i store Kvantiteter indlevere Mønter til Banken, følge

den Skik først at sortere Mønterne, og de Mønter, som de mene, at

Banken vil kassere, holde de da tilbage og benytte dem i Cirkula-

tionen. Tolerancen er omtrent ^/s pCt., men de engelske Mønter, der

faktisk cirkulere, ere betydelig mere undervægtige, og de Mønter, man

skal benytte til Udførsel, tages derfor helst i Banken. Man an-

tager, at de cirkulerende Mønter ere* i deu Grad undervægtige, at

en Sovereign i Stedet for at være lig 25,22 Frcs. neppe er lig 25 Frcs.

Vil man derfor bevare Mønten i dens fulde Renhed, maa Staten, saa-

ledes som det nu sker i Tyskland, overtage Forpligtelsen til at indløse

enhver cirkulerende undervægtig Mønt med en ny fuldvægtig Mønt, forsaa-

vidt Mønten da ikke er sket Overlast ved Afklipning, Ætsning osv. ; men

kun er forringet ved Slitage. Hvor yderligt man vilde sætte denne

Passérgræudse, var et Detailspørgsmaal, men den burde vistnok kunne

sættes snevrere, end det nu var Tilfældet i de fleste europæiske

Stater, thi det sædvanlige Remedium, V4 pCt. i Vægt og Vs i Finhed,

var et større Spillerum, end der behøvedes for en god Guldmønt;

Tekniken maatte kunne tilfredsstille en snevrere Grændse for Remediet,

og Tolerancen kunde da sættes i Forhold dertil. Passérvægten i

Tyskland var V2 pCt. under Normalvægten. — Taleren vilde i For-

bindelse hermed nævne den Privates Pligt til at modtage Skillemønt

i Betaling. Hos os begrændsedes denne Pligt endog overfor Staten,

medens denne vistnok burde være forpligtet til at modtage den af den

selv udstedte Delingsmønt i hvilkensomhelst Mængde. Ligeoverfor

Private var det derimod nødvendigt af Bekvemelighedshensyn at

sætte en Grændse, og det Sædvanlige var da, at Grændsen ikke sattes

synderlig høiere end til Værdien af den hyppigst kurserende Hoved-

mønt, altsaa i Reglen den Næstlaveste. I Frankrig var man dog

gaaet op indtil 50 Fr., medens man neppe burde være gaaet høiere

end til 20 Fr.

Taleren gik derpaa over til at omtale Mønternes indre Beskaf-

fenhed eller Legeringsforhold. Der var, hvad Guldet angik, hel-

digvis kun to Slags Legeringer, den engelsk-russiske, som tager ^Vi2

rent Guld, og den franske, der tillige anvendes i Amerika, Tysk-

land og det øvrige Europa, og som tager ^/lo rent Guld, Man

havde til Forsvar for den sidste anført, at den var decimal, men

dette havde kun lidet at betyde, idet man ved Mønter indskrænkede
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sig til Bruttovægten og kun sjældont havde Brug for Nettoboiogningeu

af det fine Guld. Hvad det kom an paa, var at benytte den Lege-

ring, dor var bokvemest for Montningen og bedst skikket til at

modstaa Slid. Det havde nemlig vist sig, at rent Guld slides tem-

melig stærkt og derfor ikke ret vel kunde benyttes uden altfor store

Bekostninger, idet det vilde fremkalde idelige Ommontninger, naar man

bestandig skulde sikre sig Montornes Fuldvægtighed. Uer havde i

England været anstillet Forsog, hvorefter man havde troet, at ^Vi?

var det hensigtsma^ssigste Forhold, men der var ikke sket nogen

Sammenligning med Forholdet ^/lo. Undersøgelsen var sket med

Karat, og man var da gaaet ud fra 3 Forhold, nemlig 23^/4 Karat, 22

Karat eller l^/l2 fint Guld og 18 Karat eller '^U fint Guld, hvilket

sidste var det sædvanlige ved Guldarbeider, og man fandt da, at af

disse ^Vi2 modstod bedst Slid. For Forholdet ^^lo syntes der at tale,

at det er et bekvemere Forhold for Montningen. Legeringen i Diglen

mellem Guld og Kobber bliver fuldstændigere ved '^ lo end ved ^Vis,

idet det første Forhold falder meget nær sammen med Sammensæt-

ningen: 3 Atomer Guld og 1 Atom Kobber. Efter den kemiske Sam-

mensætning skulde det være 0,903, og 0,90o falder jo overordentlig nær

derved, medens ^Vi2 nærmest er 4 Atomer Guld og 1 Atom Kobber,

men dog fjerner sig mere herfra end ovennævnte Legering af ^/lo.

Ved Udmøntning af Guldet og Udvalsning af dette fremkommer der

ved mindre fuldkommen Legering en lille Forskjel i Finheden, som

den gode Montmester tager Hensyn til, idet han simpelt hen

kun afhugger og udmønter Stykker af de Dele i den udvalsede Plade,

som Erfaringen har vist ham ere de korrekteste og da smelter det øvrige

om. Der var imidlertid her ogsaa tilstede et andet afgjørende Hoved-

punkt, det nemlig, at Forholdet ^/lo var vedtaget af alle de europæiske

Fastlandsstater, der benytte Guldmønt, samt af Amerika, altsaa af den

store Flerhed af Stater. Ved den Udmøntning, der om ikke mange

Aar maatte finde Sted i England paa Grund af den forslidte Tilstand,

hvori de cirkulerende Sovereigns ere, var det tænkeligt, at man i

Følelsen af sin stærke Tilknytning til Amerika i Handelsforhold vilde

ogsaa der tage Hensyn til den i Amerika gjældende Legering, og

Taleren troede derfor, at ^/lo burde ubetinget foretrækkes ved Ind-

førelse af Guldmøntfod.

Hvad nu Overgangen fra Sølvmøntfod her til Guldmøntfod angik,

kunde man kun sige, at den burde foregaa paa den retfærdigste og

bekvemeste Maade; man kunde ikke bestemt udtale sig om Reduk-
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tionsforholdet, idet man ikke vidste, hvorledes Forholdet mellem Søl?

og Guld vilde være i Overgangens Oieblik. Det tidligste Tidspunkt,

da en legal Beslutning kunde foreligge i de tre Lande, var til næste

Foraar, og det var jo ikke engang sagt, at man til den Tid Tilde

kunne faa Love om denne indgribende Forandring i Stand eller, selv om

man fik Lovene, strax faa Foranstaltningen gjennemfort. Forholdet

mellem de to Metaller syntes netop i den senere Tid at skulle under-

kastes sterre Forandringer end fer, idet Sølvet var begyndt at synke

temmelig stærkt i Pris. Den sidste Mentlov i Tydskland, hvorved det

blev forbudt indtil videre at udmønte Sølv, idet dette fremtidig skulde

reduceres til Delingsmønt, havde naturligvis havt nogen Indflydelse paa

Forholdet; hvormegen Indflydelse kunde ikke siges, men vist var det,

at Sølvets Synken i Pris i det sidste halve Aar havde været større

end i nogen tidligere tilsvarende Tid. I de sidste 6 a 7 Aar havde

Prisen for Solv af Finhed ^^/éo, standard silver, i London varieret

mellem 60^/2 og 61^/2 Pence pr. Unze og var kun undtagelsesvis og

for kort Tid høiere eller lavere. Det havde i Gjennemsnit været 60^/4

Pence. Ved at dividere denne Pris i 943 fik man Forholdet mellem

fint Guld og Sølv; naar det i Sovereignen normalt indeholdte Guld

lægges til Grund. Dette giver Forholdet 15,5 mellem Guld og Sølv i

Gjennemsnit i disse Aar. I England tog man ikke Betaling for Ud-

møntning; men vilde man tage Hensyn til Rentetab ved at vente paa

Udmøntning og derfor i Stedet for Møntværdien af Guld i Sovereignen

se hen til den Pris, hvortil den engelske Bank til enhver Tid kjøbte

Guld, blev der en lille Difference af omtr. ^!q pc. Endnu ved Nyt-

aarstid var Prisen paa Sølv GO^/s å 60^/4 Pence. Nu var imidlertid

Prisen sunken til paa det nærmeste 60 a 60V/i6, o: omtrent 1V4 pC

i Løbet af et halvt Aar. Ganske vist var det det Sædvanlige, at i

Mai Maaned Kursen paa Sølv gik noget ned i London; dette hang

sammen med Englands Handelsforbindelser paa Kina og Ostinden, hvor-

hen Sølvet sendtes. Men Nedgangen havde denne Gang fundet Sted

tidligere end sædvanlig og mere successiv og langt stærkere end tid-

ligere. Det Forhold, som i dette Oieblik var tilstede mellem Sølv og

Guld, var omtrent 15,?: 1; i Slutningen af forrige Aar var det 15,5:1,

og skulde man tillade sig nogen Gjætning med Hensyn til Fremtiden,

saa var det sandsynligt, at Sølvet vilde vedblive at synke. Den Gang,

da Tydskland i Decbr. 1871 vedtog sin ny Møntlov, var Forholdet

15,5, hvorfor Tydskland ogsaa slog det Forhold fast som Reduktions-

forhold. Sandsynligvis vilde denne Synken vedblive efterhaanden som



32

Tydskland kom fuldstændig' over til Guldfoden. Der fandtes i de

tydske Banker en stor Mængde Solv, som man da naturligvis vilde

skille sig ved. Forholdet kunde da muligvis temmelig hurtig gaa op

lige til 16: 1. I 1845 var Gjennemsnittet 15,b og i Begyndelsen af

1850 var det endnu, omend kun i et kort Oiehlik, 15,6. Det var

altsaa ikke urimeligt, at Forholdet næste Aar kunde være 10: l; gan-

ske vist var der Omstændigheder, der kunde virke i modsat Retning,

men der var ikke Grund til at antage, at lignende Aarsager som dem,

der virkede i nogle Aar efter 1850 skulde bevirke det modsatte, saa-

meget mindre, som man i Ostasien nu begyndte at modtage Guld. -

Hvad Monternes materielle Foraudring angik, var denne ikke

vanskelig at udfare. Der var flere Exempler paa saadanne store Om-
meutninger, og det vilde navnlig ikke være vanskeligt at gjennemfere

en saadan hos os, hvor man havde ubetinget Tillid til de bestaaende

Regeringer og var vant til at modtage Papir-Repræsentativer. Ved den

store Ommontniug i Holland fra 1847, der fandt Sted væsenlig paa

Grund af, at Mønterne vare saa slidte, og hvorved Guldmont, der

egentlig aldrig havde været Hovedmønt, men blot accessorisk Mønt,

blev inddragen, benyttede man under Ommøntningen Mønttegn eller

Sedler af et noget mindre Paalydende end de almindelige Banksedler,

hvilke Mønten udstedte og senere inddrog. Vi vare jo, kan man

sige, desværre formeget vante til Banksedler af ringe Paalydende, og

det vilde derfor neppe være vanskeligt at gjennemføre en lignende

Foranstaltning hos os, mod at Staten forpligtede sig til at indfri Sed-

lerne efterhaanden som Møntningen skred frem. Det Rentetab, der

foranledigedes ved, at man maatte anskaffe Guldet, før man fik Sølvet

til at kjøbe det for, vilde derfor sikkerlig ikke blive saa stort, og det

vilde blive endnu mindre, hvis man kunde faa Udmøntningen tilende-

bragt i et kort Tidsrum. Dette kunde imidlertid have sine Vanske-

ligheder. Det norske Møntværksted var saaledes ikke for Tiden i den

Stand, som udfordredes til at mønte gode Guldmønter, det svenske

var derimod i god Stand; om den danske Mønt turde han ikke udtale

sig, da han ikke kjendte den. Vilde man derimod slutte sig til et

udenlandsk Møntsystem, saa gik det let ; man kunde da først ad Han-

delens Vej indfore en Del fremmede Mønter og da senere selv udmønte

efter som Værkstederne strakte til. Indsmeltningstabet maatte Staten

ligesom hidtil bære uden Hensyn til, hvorfra Mønterne kom, men hel-

ler ikke det Tab vilde blive saa stort, idet stedfundne Undersøgelser

viste, at den gjennemsnitlige Værdi af de nordiske Sølvmønter var



S3

temmelig korrekt, hvad den skulde være. Af de nordishe Riger havde

Danmark møntet mest; saaledes var Hovedmassen af Sølvmønter i

Norge danske, navnlig heroende i Banken, der for øiehlikket sad inde

med en usædvanlig stor Beholdning af Selv, 60— 70 pC. mere end

sædvanligt. De danske Monter havde hestandig cirkuleret hos os; og skjent

de vare lidt ringere end de norske, vare de dog hlevne foretrukne og-

saa til Udførsel, fordi deres Præg var bedre kjendt. Det norske Mønt-

værksted møntede ogsaa dyrere end det danske, og man havde ogsaa

derfor foretrukket at modtage store Mængder Solvmønt fra Danmark

fremfor at mønte selv. Danmark maatte naturligvis indløse alle disse

Manter, og forsaavidt de vare forringede i Værdi ved Slid, bære Tabet,

ogsaa af den Grund, at det ikke lod sig sige, hvorfra de enkelte Møn-

ter kom. Dette Tab vilde dog, som sagt, neppe blive stort.

Gjaldt det nu blot om Ombytning af Menten, var Sagen ikke saa

indviklet, idet de Omkostninger, det vilde medføre, vel vilde være over-

kommelige, I Holland havde de vel været meget store, men Mønten

der var ogsaa før 1847 overordenlig slet, og der cirkulerede en betyde-

lig Masse af den, navnlig i Kolonierne. Tabet havde været 8 Mill.

Gylden, altsaa et meget betydeligt Tab baade i og for sig og i For-

hold til de cirkulerende Mønters Yærdi. Hos os derimod var der in-

gen Grund til at antage, at Tabet vilde blive særdeles stort, og Diffe-

rensen, som det vilde blive nødvendigt at sætte mellem Hovedmøntens

og Delingsmøntens Lødighed, vilde, selv om den ikke sattes haiere end

den burde, vistnok bidrage til paa det nærmeste at dække det.

Men det var ikke blot Mønten, der skulde ombyttes; ogsaa alle

Værdier, lydende i Mønt, maatte omskrives fra Sølv til Guld, med mindre

man gav de ny Guldmønter de nu gjældende Navne og ogsaa i Ud-

møntningens øieblik lod dem svare til Værdien af de Sølvmonter, som

de ombyttedes med. Disse Værdiforpligtelser, som ere udtrykte paa

tusinde forskjellige Maader, beløbe sig til meget store Summer i Sam-

menligning med den Kvantitet Mønt, man har.

Her kom ogsaa Spørgsmaalet frem om en forandret Inddeling af

Mønten, og det var vist anerkjendt baade i Norge og i Danmark, at

Decimalsystemet her maatte indfores. Det danske System med sin 2- og

3-Deling og det norske System med sin 2-, 3- og 5-Deling stemmede ikke

med Talsystemet, og da man var enig om, at Talsystemet, der er et af

de faa Systemer, som ere blevne fælles i alle Lande, der have vor

Civilisation, ikke kunde forandres, saa erkjendte man derved Nødven-

digheden af at rette sig derefter. Under enhver Omstændighed maatte

3
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SfliBltdes on i'orandrot Inddeling og Bestemmelse af de mindre Mon-
tors Værdiforliold Hnde Sted, og dette greb ind i mangfoldige Forhold.

Hele den store Mængde Bestemmelser om Afgifter, der skulde orlæggOH,

om Betalinger, der skulde ydes i visse Tilfælde osv., der sædvanlig

angives i hele Monter, Markstykker, 8- og 4- og 1 -Skillinger, maatte

saalodes omroguleres efter den ny Mont.

I Norge fremkom der særegne Vanskeligheder derved, at, medens

Solv-Specien og dens Underafdelinger var udelukkende Mønt, tillige re-

præsenteret ved Banksedler, mange Forpligtelser lode paa Species Solv

eller Hamborger Beo., og det var saavel ved Domstolene som i.

Praxis anerkjendt, at Forpligtelser, der lyde paa Species Selv, har

i visse Ketninger en anden Betydning end de, der lyde blot paa

Species, idet for disse sidste Bankrepræsentativer ere tvungne Betalings-

midler, hvorimod for de ferste Solvment kan fordres. Og Hamborger

Beo. er som bekjendt umontet Sølv, deponeret i Hamborgs Bank efter

et bestemt Forhold, 59 Vs Hamborger Beo. Mark paa et metrisk Pund

fint Sølv. En stor Del af den norske Statsgjæld og Hypothekbank-

obligationer lyde nu paa begge Valører og kunne efter Ihæ.ndehaverens

Forlangende hæves i Norge i Species Sølv eller i Hamborg i Hambor-

ger Bancomark, tildels ogsaa i Kjobenhavn i danske Rigsdaler.

Enkelte Forfattere i Udlandet havde ment, at man ved en saadan

Overgang til et nyt Møntmetal skulde undersøge Forholdet mellem

Guld og Sølv paa den Tid, da den gjældende Forpligtelse stiftedes,

men denne Mening var ikke adopteret nogetsteds, og det vilde ogsaa

være umuligt at bringe den til Udførelse. For mange Forpli|:telsers

Vedkommende vilde det nemlig være vanskeligt at sige, naar de vare

stiftede, og endnu vanskeligere var det at sige, hvorledes Forholdet

mellem Guld og Sølv var den Gang. Det daværende Forhold mellem

de to Metaller vedkom heller Ingen. Den Gang Debitor laante Sølvet

af Kreditor, forpligtede han sig kun til mod en vis Rente og om en

vis Tid at tilbagebetale Sølvet. Kreditor kunde ikke sige: Havde jeg

ikke laant Dig Sølvet, saa havde jeg nu havt Guld for mine Penge,

thi i Regelen vilde han have benyttet Sølvet paa tusinde andre Maader.

Andre Forfattere havde ment, at det vilde være praktisk at tage For-

holdet mellem Guld og Sølv paa den Tid, da Ombytning af Sølvmønt

med Guldmønt lovlig blev besluttet. Dette Princip var ogsaa blevet

vedtaget i Tydskland, hvorefter altsaa Forpligtelser, der oprindelig vare

stiftede i Sølv, skulde betales i Guld efter det Forhold, der ved Lo-

vens Ikrafttræden fandt Sted, og i Loven fastsattes som Reduktions- I
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forhold, nemlig 15V2: 1; thi selv om der nu betaltes med Solvmonter,

der endnu havde lovlig Kurs, vare de dog kun Repræsentativer for

Guld, eftersom man nu ikke længer kunde indlevere Selv til Ud-

mentning. Denne Reduktionsmaade var ubetinget den bekvemeste;

man fik da en Reduktion én Gang for alle, og dermed var det forbi.

Man havde sammenlignet denne Reduktionsmaade med Statens Expro-

priationsret, 0: dens Ret til for store offenlige Interessers Skyld at

tage Undersaatternes Eiendom mod at give fuld Valuta derfor. Og en

saadan Erstatning behøvede ikke altid at gives i Penge. Efter den

norske Lovgivning kunde Staten saaledes i visse Tilfælde tage Jord fra en

Mand og give ham anden Jord derfor, og ved Mentforandringen, betragtet

som en Expropriation af Værdier, udtrykte i Mant, sagde Staten altsaa kun

:

Vi tage fra Dig dit Gjældsbevis, der lyder paa Selv, og give Dig en

Forskrivning i Guld i Stedet, der i dette jøieblik har samme Værd

som den ferste. Hertil kan man imidlertid ganske vist svare, at me-

dens den Jord, der gives i Erstatning, boniteres til at være lig den

exproprierede, og da under forstandig Brug vedblivende vil blive lige

god med Hensyn til Produktionsevnen, saa er dette derimod ikke Til-

fældet ved en Ombytning mellem Selv og Guld. Sammenligningen med

Expropriationen var derfor ikke ganske korrekt. Ved en Omskrivning

efter det nu bestaaende Værdiforhold vilde, saafremt Selv yderligere

sank. Debitor blive skadelidende, og Kreditor vinde. Det var imidler-

tid jo heller ikke umuligt, at det Modsatte kunde blive Tilfældet.

Efter Talerens Mening kunde man finde en bedre Analogi til det her

bererte Tilfælde i vor Lovgivning end Statens Expropriationsret, nem-

lig Lovgivningens Bestemmelser om Indfrielse af i fremmed Ment ud-

trykte Forpligtelser. Naar saaledes en Mand i Christiania havde tras-

seret en Sterlingvexel paa London, og den kom tilbage, enten fordi

den ikke var bleven accepteret eller ikke betalt til Forfaldstiden, saa

var han forpligtet til paa Forfaldsdagen, foruden at betale Omkostnin-

gerne, at indlese den, enten med Sovereigus eller med norske Species

efter Dagens Kurs paa Betalingsdagen, Dette Sidste var det Sæd-

vanlige, men toges der Dom i Sagen, tillodes begge Betalingsmaader.

Og det kunde nu hænde, at Kursen siden den Dag, da han udstedte

Vexlen, havde varieret saaledes, at naar han indfriede Vexlen, betalte

han en mindre Sum i Specier for denne, end han havde modtaget for

den paa Udstedelsesdagen, og han havde desuden havt Pengene rente-

frit. Sligt indtraf ikke usædvanligt, men der var efter norsk Ret og for-

mentlig efter almindelig Vexelret Intet at sige dertil ; det var ligegyldigt,

3*
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hvorledes F'orholdet hafvdo været mellom Sterling og Species, den Gang

Vexleu blev udstedt, det kom kun an paa, hvorledes det var paa Be-

talingsdagen. I Analogi hermed kunde man nu gaa frem. Man maatte

vistnok gaa ud fra det i Ombytningens Oioblik stedfindende \'ærdiforhold

mollem Guld og Solv, og alle Værdiforpligtolser maatte omskrives i den

ny Mont, naar man ikke samtidig skulde have to Regnskaber, et over

sine Forpligtelser og sit Tilgodehavende i Solv og et andet over sine

Forpligtelser og sit Tilgodehavende i Guld; men ved den endelige Be-

taling kunde et Tillæg eller Fradrag bestemmes, eftersom Kursforholdet

mellom Guld og Solv paa Betalingsdagen var sterre eller mindre end

ved Omskrivningen. Man burde da tage Gjennemsnittet for et noget

længere Tidsrum, f. Ex. ^/é—V2 Aar paa de storre Børser. Hvad der

her lettede denne efter Talerens Mening mere strengt retfærdige

Fremgangsmaade betydelig, var den Omstændighed, at Massen af de

Forpligtelser, der maatte omskrives, forfaldt meget hurtig, hvad der

navnlig gjaldt om de Forpligtelser, der hørte hjemme i de lavere Lag

af Samfundet. Derimod var der en anden Art af Gjældsforpligtelser,

som vare mere perennerende, nemlig Statsforpligtelser. Forsaavidt de

ikke vare uopsigelige, løde de i Norge for største Delen paa Amortisation i

Løbet af 30 til 50 Aar, altsaa dog paa en temmelig lang Tid, og hvis

nu Guldet skulde synke i Forhold til Sølvet, vilde vistnok Debitorerne

klage over, at de vare blevne bedragne af Staten, ligesom i omvendt

Tilfælde Staten vilde tabe. I den svenske Møntkommission havde og-

saa et Flertal udtalt sig for denne af Taleren i en Brochure „Om

Overgang fra Sølvmønt til Guldmøntfod" i 1867 nærmere udviklede

Mening, medens en Minoritet havde anbefalet den, vistnok mere be-

kveme, men neppe saa strengt retfærdige Fremgangsmaade, der nu

var bleven anvendt i Tydskland, at betragte det ved Møntforandringens

Tilbliven stedfindende Værdiforhold mellem Guld og Sølv som endeligt.

Medens der nu neppe vilde være megen Dissens om det hidtil

udviklede, den sidst omtalte Reduktionsregel dog undtagen, saa turde

Taleren ikke gjøre sig Haab om en saadan Samstemning i Henseende

til det vigtige og vanskelige Spørgsmaal, han nu gik over til at be-

handle, nemlig om Mønt-Enhedens Størrelse, med hvilken Regne-Enhe-

dens Størrelse stod i uadskillelig Forbindelse. Der maatte her først

tages Hensyn til Møntens internationale Karakter. Hvad de tre nor-

diske Riger angik, da støttedes her Ønsket om en for dem fælles

international Mønt- og Regne-Enhed af den store Tanke om den

fælles nordiske Nationalitet. Vi talte samme Sprog i Dialekter, der
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gjennera de tre Rigers forskjellige Landsdele umærkelig gik over i

hinanden, og dette Mode var et af de mange, som havde fert det

tydeligste Bevis derfor. Vi talte her og bleve forstaaede af hinanden

og kunde diskutere hver paa sit fra Barndommen af lærte Moders-

maal. En saadan almindelig Debat kunde ikke føres paa et fremmed,

først i en heiere Alder lært og tilvant vSprog, hvormed vi ikke vare

eller nogensinde kunde blive fuldstændig indforlivede. Det var dette

fælles levende Modersmaal, som var det væsentlige nødvendige Gruudlag

for Erkjendelsen af en fælles Nationalitet og Betingelsen for Udvik-

lingen af et fælles konstitutionelt Statsliv; thi kun paa Modersmaalet

kunde Tankerne frit og selvstændig udvikles, og kun i Modersmaalet

kunde vore bedste Følelser vækkes. Han holdt dette det fælles nor-

diske Modersmaals Banner og dets Indflydelse og Betydning som

Samlingsmærke saa højt som Nogen, og han var saa stærkt som

nogen overbevist om, at Fremtiden, om end en fjern Fremtid, engang

vilde tilhøre dette Samlingsmærke. Det var imidlertid ikke blot det

nordiske nationale Samlingsmærke, men i alt, hvad Nationalitet

angik, ogsaa et Skillemærke. Men som saadant maatte man ikke

strække det ud over de Grændser, hvortil dets indre Berettigelse førte;

man styrkede ikke men svækkede tvertimod herved Samlingstankens

Indflydelse.

Møntens Betydning og Virksomhed strakte sig nu ud over disse

Nationalitetens Grændser. De ældre Tider med deres vanskelige Kom-

munikationsforhold, med deres til næsten umiddelbart Bytte indskræn-

kede Handel, med deres Bestræbelser for ogsaa i denne at hævde, at

Enhver skulde „være sig selv nok" og med den Overvægt, som herved

den nærmeste Handel inden hver enkelt Stats, ja, Kommunes Udstrækning

havde, gav Monten en anden Karakter. Derfor prægede tidligere ogsaa kun

Fyrster eller mere selvstændige Kommuner Mønt ; det var et Regale, en Ret-

tighed, ingen Pligt. De prægedes som Tegn paa Suverænitet, selv om denne

kun var noget indskrænket; enhver lille Fyrste, enhver Kommune med

noget større Selvstændighed, enhver Biskop, ethvert Kanton prægede

sin egen Mønt, og de, som for en 30 Aar siden reiste i Tyskland og

Schweitz, vilde endnu have set dette. Det passede imidlertid ikke

længer med det 19de Aarhundredes af Kommunikationsvæsenets,

Korrespondancens og den store internationale Handels kolossale Ud-

vikling betingede Aand. Vi stode ved Begyndelsen af en ny og stor

Epoke af Menneskehedens Udvikling, og den vilde i sin Tid blive er-

kjendt som en af de største, Historien kan opvise. En ny Generation,



86

der aldrig^ havde set andet, voxede op, og den vilde ikke kunne be-

gribe, hvorledes ældre Tider havde kunnet undvære Jernbaner og

Telej::rafcr. Der roistes jo ogsaa nu more i en Dag end tilforn i et

Aar, og dette tiltog bestandig. Arbeidets Deling havde ved Komrauni--

kationsmidlernes uhyre Udvikling taget et kolossalt Opsving og hermed

den internationale Handel. Sammenlignode man saaledes et Lands

udenlandske Handel med den indenlandske for 30 Aar siden og nu,

vilde man se, hvor kolossalt den forste havde tiltaget i alle Retninger

fremfor den sidste. Og med den stærke internationale Karakter, som

Handel og Samfærdsel mollem alle civiliserede Nationer nu havde,

taget, vilde man ganske naturlig komme over til ogsaa at give Menten

en international Karakter.

Formaudeil. Da vi maa vente, at Forhandlingerne i Dag ville

tage lang Tid, anser jeg det for nødvendigt, at Prof. Broch faar

nogen Hvile, og jeg skal derfor afbryde Mødet i 20 Min.

Kl. l^,U gjenoptoges Forhandlingerne. Formanden meddelte, at

han fra Overhofmarskallatet havde modtaget Underretning om, at Hs.

Maj. Koligen vilde beære Forsamlingen med sin Nærværelse, og at

Hs. Majestæt ønskede, at Forhandlingerne ikke maatte blive fortsatte,

førend Allerhøjstsamme kom tilstede.

Faa øjeblikke derefter traadte Hs. Maj. Kongen, ledsaget af

Hs. Kongl Høihed Kronprindsen og Hs. Høihed Prinds

Hans, ind i den kongelige Loge, og hilsedes med et af Statsraad

Wærn, Prof. Broch og Formanden udbragt „Kongen leve!", der

besvaredes af Forsamlingen med et tre Gange gjentaget Hurra.

Derefter gaves Ordet paany til

Prof. Brocli, som i Korthed rekapitulerede sine tidligere Yt-

tringer om Møntens internationale Karakter.

Han gik derpaa over til at fremhæve Fordelene ved det inter-

nationale Møntsystem, som netop, hvor det er bygget paa Guldfoden,

har stor Bekveraelighed i mange Retninger. Først for Rejsende. Man

kunde saaledes fore Guld med sig i store Beløb og, saafremt Guld-

mønten var international, benytte den i fremmede Lande; man undgik

derved Tab ved Ombytning, blev fri for de mange Trakasserier, som

selv for øvede Folk følge af vanskelige Beregninger. Fremdeles var

en international Mønt af stor Betydning for Grændsehandelen, der jo

ogsaa er noget omfangsrig mellem de tre nordiske Riger indbyrdes,

og for hvilke den hidtilværende Forskjel i Ment har afstedkommet

følelige Ulemper, ligesom den ogsaa var ganske betydelig mellem

Sverig paa den ene og Finland og Rusland paa den anden Side, saa-
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velsom mellem de tre nordiske Riger og Tydskland. For Norge kom

navnlig dets udstrakte Sehandel her i Betragtning. Dernæst maatte

der lægges Vægt paa Kursreguleringen, som afhænger af mange Om-

stændigheder og da navnlig af den kommercielle Balance paa de for-

skjellige Steder, af Omkostninger ved Forsendelsen, af Differensen i

Diskontoen og endelig af Omkostninger ved Indsmeltning eller Om-

mentning, saafremt Menterne ikke have en international Karakter.

Differensen i Mentens indre Metalværdi var en af de Aarsager til

Kursvariationer, som kunde bortskaffes; den var ogsaa den, som med-

førte sterst Vanskelighed for Beregningen. Men jo vanskeligere det

var at gjere disse Beregninger, desto større Kundskaber krævedes hos

dem, der havde Remesser at forsende. Dette havde ogsaa været aner-

kjendt ved flere af de europæiske Enqueter om Møntspergsmaalet, og

navnlig ved den store engelske; saaledes havde en Bankier i London

erklæret, at Mentforskjellen var til hans Fordel, at han og hans

Bogholder havde stor øvelse i den Slags Beregninger, medens Massen

af Kjebmænd ikke kjendte tilstrækkelig dertil, og der oplystes ogsaa,

at Personer, der havde denne særegne Færdighed, leunedes derfor

heiere i store kommercielle Instituter. Dernæst havde den interna-

tionale Mønt og dermed forbundne Regne-Enhed Betydning for den

store Handel, for at man med Lethed skulde kunne sammenligne de

forskjellige Kurs- og Prisnoteringer i de forskjellige Lande. Vare

Vanskeligheder derved for store, saa var der mange, der af Uvidenhed

eller Indolens indskrænkede sig til Sammenligninger med enkelte til-

vante Noteringer i et enkelt sterre Land; men derved indskrænkedes

Konkurrencen ved Kjøb og Salg af Varerne, og Publikum maatte be-

tale derfor. Endvidere kunde med det internationale Møntsystem den

store Verdenshandel i det Hele lade sig nøie med mindre Beløb i

Mønt. Alt dette var anerkjendt i alle officielle og ikke officielle

Møder og var kun blevet modsagt af ganske Enkelte, hvis Livsstilling

medførte, at de havde Interesse af, at den bestaaende Forskjellighed

bevaredes; saaledes havde i Frankrig Direktørerne for den franske

Bank saavelsom Vexellerer udtalt sig mod den internationale Mønt

ligesom tidligere for en dobbelt Møntfod. Tradition, Sædvane og

Inerti havde man sagt vilde i høi Grad gjøre sig gjældende mod en

international Mønt i de Lande, hvor Møntforandring krævedes, men

efter hans Mening vilde disse Faktorer blive opveiede af den stærke

Impuls, den forøgede Handel maatte give.

En anden Indvending var, at Handelen nu ikke saa
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Omsætning knndo tindo Stod vod disse. Ganske vist var nu dett«

System, at give Barror officielt Stempel efter Finheden, blevet benyttet

forst i Amerika, til stor Lottoiso for don internationale Handel, idet_

det tilbyder Fordelene af mindre Slitage, færre Udmoutninger osv.;

men det lod sig dog kun anvende ved storrc Operationer og i Keglen

af storro Handlende og af de ogcnlige Bankierer, som jo da lod Pub-

likum betale Fordelene ved Benyttelsen af Systemet, der foregik igjen-;

nem Bankierernes Anvisninger, Kreditiver eller Vexler. Handlende i

Almindelighed kunde imidlertid ved mange Lejligheder godt anvende

Mønt, naar denne blot var international. Dette gjaldt maaske i noget

høiere Grad i Norge end i Danmark og Sverig.

I Norge var nemlig den direkte Handel med Udlandet udbredt

over et større Territorium, medens i Sverig Handelen med Udlandet

væsentlig er koncentreret i Stockholm og Gøteborg og i Danmark i

Kjøbenhavn. De norske Kjøbstæder vare efter deres Oprindelse og

Natur næsten alle Exportstæder og importerede derfor ogsaa direkte,

og havde disse mindre Stæder nu at udrede Betalinger paa Udlandet,

saa maatte de i Reglen ty til Bankierer i de større Stæder, da

Barrer kun opbevaredes der, og Mønt ikke cirkulerede synderlig.

Indførtes derimod Guldet som Mønt, saa vilde denne paa Grund af

sin større Bekvemelighed komme til at cirkulere mere, og den di-

rekte Forsendelse deraf ogsaa kunne ske fra de mindre Byer, saafremt

Guldmønten blev international. De Handlende vilde da lettere kunne

kontrollere Kurserne i de større Stæder og ikke som nu ganske være

givne Bankieren i Vold.

Mod en international Mønt havde man fremdeles indvendt, at

den skulde medføre Fare for Forringelse af den indenlandske Mønts

Værdi, at selv om man havde afsluttet Konventioner, risikerede man

dog, at disse ikke altid nøie bleve overholdte. Naar man nu, hed

det, havde vedtaget et Møntsystem, der nøiagtig stemte overens med

en Nabostats, udsatte man sig, i alt Fald naar Konvention ikke havdes,

for, at denne om en Tid uden videre nedsatte sin Mønt, som da kom

til at kursere ved Siden af vor, og vi maatte da enten ogsaa nedsætte vor

Mønts Værdi eller se paa, at den slettere Mønt fortrængte vor bedre.

Denne Fare havde dog neppe saa stor Betydning nu som tidligere,

idet den Erkjendelse jo nu mere og mere trænger igjennem, at det

er Statens Pligt at opretholde Møntfoden, og at den ogsaa er i Stand

dertil. For en direkte Forfalskning, en Nedsættelse af selve Møn-
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ternes Værdi, behøvede man ikke at frygte saaledes som i Middelal-

deren. Man vilde ikke nu som da kunne paalægge Møntmestrene

Taushedslofte i Henseende til Udmøntningsmethoden. Der var i den

senere Tid indført en streng Kontrol overalt, saa at de store Mønt-

værksteder stadig kontrollerede hinanden gjensidig med at undersøge

Finheden og Vægten af de Mønter, der cirkulere i Handelen, og ofTent-

liggjøre Udfaldet af disse Undersøgelser; hvis der i en enkeltstat ikke

tilveiebragtes tilstrækkelig n^iagtig Mønt, saa vilde Opmærksomheden

snart blive henledet derpaa, og den vedkommende Stat blive nødt til at

gjøre sin Pligt og altsaa inddrage og ommønte den mindre nøiagtige

Mønt, som den uden Forsæt af Møntforringelse havde sat i Cirkulation.

Ma'h havde beskyldt enkelte Møntværksteder for, at den normale Vægt

og Finhed af Mønterne ikke var den gjennemsnitlige men betragtedes

som et Maximum. Det var dog tilstrækkelig paavist, at denne Be-

skyldning, der navnhg og sidst ved Forhandlingerne sidste Høst i

den tydske Rigsdag var fremsat mod den franske Mønt, var aldeles

ubeføiet, navulig efter de Forbedringer, der for tre-fire Aar siden vare

indførte af dette Møntværksteds nuværende Bestyrer Dumas. Bankier

Feer-Herzog i Schweitz havde ladet undersøge en Masse virkelig cirku-

lerende franske M-ønter, der vare udmøntede i de sidste 4— 5 Aar,

og i en nylig udkommen Brochure paavist, at de indeholdt den gjen-

nemsnitlige Finhed ja, endog en lille Smule derud over, og at de lige-

ledes i Henseende til Vægt vare meget nøiagtige. I vore Tider vilde

man derfor neppe risikere noget i den Henseende. I de Lande, hvor

Guldmøntfoden var udelukkende, risikerede man navnlig ikke, at

denne skulde blive nedsat med en ubetydelig Procent, og om

man i et Land skulde falde paa at foretage en anden Inddeling af

Mønten — som hvis f. Ex. Tydskland en Gang skulde ville inddele de

nuværende 20 Markstykker i 25 Dele — saa vilde dette dog ikke være

nogen Nedsættelse i Møntværdien. Der var desuden nu overalt store

Interesser tilstede, som modsatte sig Møntens Nedsættelse, der jo bl. A.

vilde medføre Nødvendigheden af, at alle Værdier bleve omskrevne

paa tilsvarende Maade. Hvor man derimod havde den dobbelte Mønt-

fod, kunde det ved Overgangen derfra til enkelt Møntfod blive nød-

vendigt at foretage en Reduktion af det ene Metal, og navnlig gjaldt dette de

Stater, der havde indgaaet den saakaldte latinske Konvention. For Frankrigs

Vedkommende, hvor Sølv-Femfranken var den normale Mønt, var det

af Michel Chevalier paavist, at naar Forholdet skulde forandres, var

det Guldet, der som det accessoriske maatte forandres, og dette var
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efter Talerens Mening og-saa det eneste juridisk berettigede. 1 Frankrig

var jo nu desværre Monten næsten forsvunden, men optoges Mont-

cirkulationen paany, var det næsten utænkeligt, at man der vilde linde

sig i den Ubekvemelighcd, der falger med Benyttelsen af Solv-Fem-_

franken, og hvis Guld fremdeles skulde stige i Forhold til Sølv, vilde

de nuværende Napoleonsd'orer Idive umulige ved Siden af Selvet, idet

Fordolen ved at udfore dom altid vilde være stor, hvad der nu ogsaa

viser sig i Belgien, hvor nu væsentlig blot Femfrankstykker cirkulere.

Sporgsmaalet blev da, om Frankrig vilde sige: Vi abandonnere

vore Selv-Ferafrankstykker og erklære Napoleonsd'orerue for eneste

Hovedment, eller om man vilde sige: vi retablere Forholdet saaledes,

som Meningen var efter Loven af 1803, idet vi mønte Guldet (Jm,

efter nu stedfindende Værdiforhold. En saadan Ommøntning vilde ogsaa

blive næsten nødvendig, hvis ikke Møntcirkulationen meget snart igjen

traadte i Kraft, allerede af den Grund, at Massen af Napoleonsd'orerne ellers

vilde blive omsmeltede til Barrer; de vilde nemlig ikke i tilstrækkeligt

Antal kunne cirkulere i andre Lande, og man vilde ikke bære Rente-

tabet ved at opbevare dem. Hvis da Frankrig ved Møntcirkulationens

Gjenoptagelse beholdt Sølvfemfranken, som Massen af Folket i Frankrig

meget holder paa, og dog vil have en Guldcirkulation ved Siden af,

saa kan dette kun ske ved, at man forbyder Private at faa møntet

flere af disse Femfrankstykker og derimod sætter ny Napoleonsd'orer i

Omløb, udmøntede efter det Forhold, hvori Guld til den Tid maatte

vise sig at staa til Sølvet. Bleve de i dette øieblik, da Forholdet er

15,7, udmøntede efter dette Forhold, vilde et tysk 20 Markstykke kunne

tages for et 25 Frankstykke, idet der ikke vilde være en større Forskjel

end ^/sooo , og man vilde altsaa i Frankrig ved tillige at udmønte

25 Frankstykker have en international Mønt sammen med Tyskland.

Benægtelsen af, at en international Mønt vilde kunne fremkomme nu,

da Tyskland har valgt sit System, var overhovedet ugrundet, da de

andre Stater og deriblandt Frankrig jo kunde antage det sidste System,

selv om Betegnelserne ikke vare de samme. 8^/io preuss. Silbergroschen

vare nu netop lig 1 Fr, og den Forskjel af 1^/4 pCt., der var mellem

8 og 8Vi o vilde blive udjevnet ved Ommøntning af Guldmønter i

Frankrig efter Forholdet 15,7 mellem Guld og Sølv, i Stedet for det

ældre af 15,5. Det var saaledes ikke umuligt, at fremdeles en større

Tilslutning mellem de forskjellige Landes Mønter kunde finde Sted,

idet Sympatien for et internationalt Montsystem ingenlunde kunde be-

tragtes som bortfalden men tvertimod stadig vilde tiltage med den til-

tagende Samfærsel.
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Man havde endvidere anført som en Indvending mod et saadant

System, at Pengekriser derved lettere forplantedes, men dette beroede

paa en Forvexling mellem Handelskriser og Mantkriser. Ligeledes

havde man villet hente et Argument derfra, at Nabostater kunde

indfere Tvangskurs paa Sedler, men i saa Fald var det jo Menten,

der vandrede ud, og naar den var lige god i alle Lande, var en

saadan Tvangskurs jo ligegyldig for Møntcirkulationen i Nabolande.

Taleren troede derfor at kunne udtale, at et internationalt Møntsystem

visseligen fremdeles havde sin Fremtid og engang vilde opnaas.

Af Guldmøntsystemer havde man nu fire eller fem, I, det la-

tinske (Franksysteraet), 2, det britiske (Sterling) eller Shillingsystemet,

3, det amerikanske (Dollars), 4, det tydskø (Mark) og 5, det russiske

(Imperialer), hvilket sidste dog ikke kunde regnes som noget egentligt Mant-

system, idet Guldmønt i Rusland betragtedes som accessorisk og Mønt

overhovedet ikke cirkulerede, men kjøbtes mod Agio. Med Hensyn til

disse Systemer henviste Taleren til den af ham omdelte Tabel*), idet

han i Almindelighed bemærkede, at Differenserne fra nærmeste be-

kveme Reduktionstal vel ikke vare meget store men dog store nok

til at volde Ubekvemelighed. De mest nærliggende Landes Systemer

trykkede paa hinanden; saaledes cirkulerede i dette øieblik en Del

tydske 20 Markstykker i Schweitz og Frankrig og modtoges i Detailhandelen

som 25 Franks, uagtet de kun vare værd 24 Frcs. 69 Cent., altsaa

havde en Mindreværdi af IV4 pCt. Det var omtrent det samme For-

hold som mellem de svenske og danske Sølvmønter, der modtoges som

lige Mønt i Detailhandelen, paa Hoteller 0. 1. Dette fremkaldte

Ærgrelse i Sverig, idet de Svenske sagde, at deres Mønt var for god

og de tabte paa den; men denne Klage kunde jo kun afhjælpes ved

Indførelsen af en international Mønt. En Sammensmeltning af de to

Systemer maatte imidlertid efter Erfaringen stedse finde Sted gjennem

en Nedsættelse af den sværere Mønt og ikke gjennem en Forhøielsø

af den lettere Mønt, og skulde derfor Enhed i Mønt opnaas, end-

ogsaa kun mellem de tre skandinaviske Riger, maatte Sverig foretage-

en Reduktion, som det da mulig vilde findes bekvemest at gjøre saa

betydelig, at ogsaa den danske og norske Mønt maatte reduceres

noget. En Deling af den nuværende Differense, der udgjør omtr. ^/lo

pCi, vilde neppe kunne finde Sted. Svenske Forfattere havde vel

*) Se Bilag IV, i hvilket der i 13de Linie i Stedet for V40 russisk Im-
perial Guld svarer til 0,32235 skal staa, at den svarer til 0,29994.
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foreslaaet at reducere don svenske Rigsdaler med V2 pCt. eller med Vt

Ore, 0^' at man skulde foroge don danske og norske Daler med ikke

fuldt *'''i pCt., mon det sidste vilde det vistnok holde vanskeligt at faa

vedtaget; lettere vilde dot gaa med at gjore en storro Nedsættelse-i

Svcrig og tillige en mindre i Danmark og Norge. Naturligvis maatte

her fordres Noiagtighcd, og om man endelig vilde have en særegen

skandinavisk Montenhed, forskjellig fra alle andre Lande, da vilde

rimeligvis en Nedsættelse af ikke fuldt 2 pCt. i Sverig og lidt over

1 pCt. i de to andre vise sig mere hensigtsmæssig.

Hvad nu Kegne-Enheden angik, da maatte den staa i decimalt

Forhold til Guldmont-Enheden og videre deles efter Decimalsystemet

i hundrede Dele. Man burde som Regne-Enhed neppe have en sterre Enhed

end omtrent den svenske Kdr., medens den mindste Ment i det heieste

maatte være saa stor som en svensk øre. I Sverig havde der endog

været ytret Onske om at faa Halv-ørestykker, som derpaa ogsaa vare

blevne møntede. Navnlig for den fattige Befolknings daglige 6konomi

var det ikke uvigtigt, at den laveste Ment var tilstrækkelig lille. I

Norge havde det ogsaa været nødvendigt at mønte Halvskillinger,

og der klagedes i Kristiania for nogle Aar siden jevnlig over Savnet

paa tilstrækkelig Mængde deraf. I Danmark havde man ligeledes

Halvskillinger. I Tydskland havde man delt Kreutzerne i Halve- og

Fjerdedelskreutzere , og ved den sidste Møntforandring havde man

maattet tillade Bayern, det fattigste Land i Tyskland, at dele Pfen-

ningen i 2 Dele. Naar man i det Hele vilde dømme om Smaamøntens

Betydning, maatte man ikke drage Slutninger af de Erfaringer, man

gjorde som Reisende ved at besøge Hoteller og Kafeer, hvor Opvar-

terne altid sørge for, at Smaamønt ikke findes; man maatte gaa til

Bagerne og Slagterne, hos hvem Smaafolk kjøbe deres Varer. Paa

Mødet i Stockholm i 1866 var det blevet sagt, at man i Frankrig ikke

saa Centimer, men der var dog der i det Hele blevet møntet 100 Mill.

enkelte Centimer. En stor Del af disse var ganske vist forsvunden,

medens de øvrige fornemmelig fandtes paa Landet og hos Smaahand-

lende i Byerne. Ligeledes existerede der i Preussen 1 og 3- og

4-Pfenniugstykker, ja, der fandtes, som sagt, endog i det sydlige Tysk-

land Vé Kreutzere.

Men ogsaa for den større Handel var det ikke uden Vigtighed,

at den laveste Mønt var saa lille, at man ved Beregninger af Kurser

og Varepriser kunde undgaa Brøker, hvilket nu ikke var Tilfældet. Saa-

ledes blev der i Norge noteret Kurs i V*, Va ja tildels Vie Skillinger.
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Fordringen om, at Regne-Enheden ikke skulde være større end

omtrent den sv. Rigsdaler, svarede ogsaa til, hvad der fandt Sted i de

fleste Lande. Man mente vel, at der i England var en saa høi

Regne-Enhed som 1 £, men dette var egentlig ikke saa, da det

var Shillingen, der var den populære Regne-Enhed; Englænderen

siger: Den og den Ting koster 20 sh., 30 sh., 40 sh., og han beregner

den ikke i £ uden ved kostbarere Artikler, medens £ kun benyttes ved

Bogføring og i den store Omsætning. Kun i Amerika havde man

faktisk en større Regne-Enhed, nemlig Dollars, som kun deles i 100

Dele, men Amerika er ogsaa det rigeste Land, hvor Arbeiderbefolknin-

gens Fordringer til Livet ere større end i noget andet Land, og hvor

Arbeidsprisen staar højst. Hvad Norden angik, da var Danmark og-

saa i den Henseende rigere end Sverig og Norge, men ialfald kunde

Sverig ikke tænke paa at sætte Regne-Enheden over en svensk Daler.

Endnu maatte han med Hensyn til Regne-Enheden gjøre den samme

Bemærkning som med Hensyn til Mønt-Enheden, at man nemlig vel

kunde udtrykke ønsker, men ikke for øieblikket kunde udtale noget

bestemt om Reduktionsforholdet til de nuværende Regne-Enheder.

Spurgte man nu om, hvilket af de bestaaendø Systemer man

kunde vælge, da laa det nærmest for os at tage det samme System

som Tysdkland, med hvilket Land vi have en udbredt Grændsehandel, i

hvilken Mønten spiller en stor Rolle, ligesom det jo er ved dets Grænd-

ser, at Vanskelighederne for dø fleste Reisende viser sig ved de for-

skjellige Møntsystemer. Dertil kom, at den tydske Mønt nu syntes at

skulle blive den noiagtigste og i enhver Henseende bedste, navnlig

bedre end den engelske, som for Tiden er i en daarlig Tilstand.

Taleren var tidligere tilbøielig til at antage, at det Bekvemeste og

Bedste for Norden vilde være at dele det tyske Tyvemarkstykke i 25

Dele, af hvilke enhver Del da vilde være lig en reduceret Frcs., o: un-

der Forudsætning af, at Frankrig forinden havde optaget sin Mønt-

cirkulation af Guld, og Sølvfemfranken paa Grund af Folkets Sympathi

for den bibeholdtes. Da dette imidlertid tilhørte en uvis Fremtid, vilde

det Rette nu vist snarere være, saafremt man nu snart skulde forberede

en praktisk Gjennemførelse af Sagen, at dele det tyske Tyvemarks-

stykke paa samme Maade som i Tydskland, hvorved vi oP^^^^de en

fuldkommen Overensstemmelse saavel i Mønt- som i Regne-Enhed med

det System, som for Tiden omfatter det største Antal Mennesker under

et System af faktisk bestaaende Møntcirkulation. Vi kunde endvidere

da ganske adoptere de tydske Monter og give døm Kurs hos os uden
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Konvtmtion og lij^efrem benytte dem, hvad der vistnok vilde vise sig

«t være det mest praktiske, om der ond ikke hos os vilde udeblive

Fordringer paa, at de enkelte Stater selv skulde mente for at vise de-

res Suverænitet og tilfredsstille den nationale Forfængelighed, noget,

som Schweitz dog havde sat sig ud ovor, da man der, saavidt han

vidste, aldrig montede Guldment.

De Forfattere, som havde foreslaaet en særegen skandinavisk

Mont, nær sammenfaldende med vor nærværende, havde fore-

slaaet, at denne skulde fastsættes saaledes, at Regne-Enheden

blev lig 1 ^8 tydsk Mark, som falder nær den danske Halvdaler

og den svenske Rigsdaler; men dette Spergsmaal maatte da nedveii-

digvis overlades til de lovgivende Forsamlinger efter de Forhold,

der i Oieblikket, da Meutforandringen vedtoges, maatte bestaa. For-

holdet l^'s gav dog ikke et bekvemt Reduktionsforhold, da der hver-

ken udmøntedes tydske Nimarksstykker eller 8 danske Halvdalerstykker

eller 8 svenske Rigsdalerstykker. Et tydsk Tyvemarkstykke vilde være

ligt 17^9 SV. Rd. og ligesaa mange danske Halvdalere, men en saa-

dan Mont vilde i Praxis komme til at gaa for 18 sv. Rd og ligesaa

•mange danske Halvdalere, da Sælgeren neppe vilde vise en Kunde bort

for en saadan mindre Differences Skyld. Omvendt vilde en Guldment

paa 20 danske Halvdalere efter Forholdet 1 dansk Halvdaler = l*/8

Mark svare til 22^/2 tydske Mark, men det danske Mentstykke vilde

da i Grændselandet rimeligvis blive reduceret til 22 Mark, thi det min-

dre Land bukker i saa Henseende altid under for det. større. For

Reisende vilde det ganske vist stille sig som et Tab. Forholdet 1^/9

Mark til 1 dansk Halvdaler vilde stille sig bedre, idet man saa dog

fik en Brøk, hvori Tælleren var Decimal, og et tydsk Tyvemarks-

stykke vilde i saa Tilfælde svare neiagtig til 18 danske Halvdalere.

Med Hensyn til disse forskjellige Forhold henviste Taleren iøvrigt til

den omdelte Tabel. Resultatet var, at tog man et Reduktionsforhold,

der var let for Landet selv, kunde det blive vanskeligt overfor Udlan-

det, og man udsatte sig for at maatte gjøre Operationen om.

Hvis man ansaa iVs eller IV9 for et bekvemt Reduktionsforhold over-

for Udlandet, vilde det ogsaa være bekvemt som et Reduktionsforhold

for vor nuværende Mønt og de i samme udtrykte Forpligtelser. Stil-

lede Kursen sig saaledes, at den svenske Rd. svarede til l^s tydsk

Mark, saa vilde Reduktionen, saafrerat Guldets Forhold til Sølvet var

som 15^/10 til 1, blive ligesaa bekvem i de indenlandske Forhold som

overfor Udlandet. Det samme vilde tilnærmelsesvis finde Sted i Dan-

mark og Norge ved et Reduktionsforhold af en dansk Halvdaler og en
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norsk Fjerdedelsdaler til IV9 tydsk Mark. Da det var ønskeligt, at

alle tre Nationer havde samme Mont- og Regne-Enhed, kunde man

saaledes ved Antagelsen af den tydske Mark som saadan i Sverig tage

Eeduktionsforholdet iVs og i de to andre Lande Forholdet IV9, eller

i Sverig 1^/9 og i de to andre iV'io. Differensen mellem den svenske

nuværende Ment og den danske og norske vilde derved meget nær være

udjevnet. Tog man den tydske Mark som Regne-Enhed og det viste sig, at

Forholdet mellem Guld og Sølv var lidet over 15,8 : 1, saa vilde man

sige i Sverrig, at Reduktionen var iVs, og man skulde altsaa til et-

hvert Beløb af sv. Rd. lægge Vs, og i Danmark og Norge kunde man

sige, at Reduktionsforholdet var 1^/9, og til hvert Beløb i danske

Halvdalere eller norske Fjerdedelsdalere lægge ^^9, for at erholde Be-

løbet i Mark. Var Forholdet mellem Guld og Sølv ved Møntforandrin-

gens Indførelse derimod omtrent som 16:1, saa kom man Ligheden

endnu nærmere ved i Sverig at lægge */9 til, i Norge og Danmark at

lægge ^/lo til. Dette var ret bekveme Reduktionstal mellem Værdi-

forpligtelser, udtrykte i ældre Mønt, svenske Rigsdalere, danske halve

Dalere og norske Fjerdedelsspecies Sølv til tydske Mark Guld.

Reduktionsforholdet fra ældre til ny Mønt var i det Hele en in-

dre Sag og kunde gjerne fastsættes forskjellig i de tre Riger, grundet

paa den nu bestaaende Forskjel i Sølvværdien mellem den svenske

Rigsdaler og den danske Halvdaler, hvorimod man ikke uden at over-

dække Sandheden kunde samtidig antage to væsenlig forskjellige Værdi-

forhold mellem Guld og Solv. Man fik da antage saa nær som mu-

lig det paa Omsætningstiden stedfindende sande Forhold mellem disse

Metaller paa Verdensmarkedet. En ny og særegen skandinavisk Mønt

maatte derfor blive en international Sag mellem de tre Riger, hvor

nødvendig enten Sverig eller ogsaa Norge og Danmark maatte gjøre

Opofrelser, og dette da uden at vinde Fordelene ved en mere inter-

national Mønt og med stadige Vanskeligheder og Tab overfor andre

Lande.

Vilde man imidlertid antage en saadan særlig Mønt- og Regne-

Enhed, saa var en Regne-Enhed, svarende i Guld til 1 ^^9 tydsk Mark,

som paavist, bekvemere end en svarende til l^/s tydsk Mark. Ved

den sidste var der vistnok fremført som en Bekvemelighed, at den

netop gav 1 24 sv. Tyve-Rigsdalerstykker, eller 62 danske Ti-Rigsdaler-

-stykker paa et metrisk Pund, ^'2 Kilogram fint Guld. Men det var al-

drig det fine Guld men Montguldet, som veiedes. Og til 124 Styk-

ker paa 1 metrisk Pund fint Guld svarer 111,6 paa 1 Pund Montguld.
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Ogsaa i dcniip Henseende vare Montstykker svarende til Rigsdalere lig

lV» tydsk Mark bekvemere. Deraf gik nemlig 112,896 Stykker paa

1 metrisk Pund Montgiild, hvilket praktisk talt med den sterste Nei-

agtigliod, som overhovedet kunde opnaas, kunde reduceres til 113

Stykker. Stor Vægt lagde Taleren vistnok ikke derpaa, men det var

dog bekvemere at vide, at 113 Stykker veiede 1 Pund, end at 1116

Stykker veiede 10 Pund.

Taleren takkede Tilhorerne for den Opmærksomhed, hvormed de

havde fulgt et maaske for langt og trættende Foredrag, som dog langt

fra var udtommende, og sluttede med at stille følgende Forslag til

Beslutning.

Medet udtaler som sit 6nske:

1) At Guld maa antages som Metal for Hovedmønterne, og

Sølv blot benyttes til Delingsmønter med begrændset

Anvendelse.

2) At Guldmønterne maa kunne forlanges prægede af Enhver

mod Indleveren af Guld og Erlæggelse af en til Dækkelse

af Affineringen og Møntningen passende fastsat Betaling.

3) At enhver Stat overtager Vedligeholdelse inden en vis

Passérgrændse af de af samme prægede Guldmønters

falde Vægt.

4) At Guldmønterne maa præges af en Blanding af 9 Dele

fint Guld og 1 Del Kobber.

5) At Remediet for Guldmønterne ikke maa sættes høiere

end Vs pCt. saavel i Finhed som i Vægt, og Passérgræn-

sen for Vægten ikke høiere end V2 pCt.

6) At Sølvmønter til Delingsmønt blot maa præges af Sta-

terne og kun i en for Omsætningen fornøden Udstræk-

ning, samt at enhver Stat overtager Forpligtelsen at om-

bytte de af samme prægede Delingsmønter imod Guld-

mønt efter deres paalydende Værdi.

7) At det samme maa fastsættes om de af Kobber eller an-

det mindre værdifuldt Metal prægede mindre Skillemønter.

8) At Sølvdelingsmønternes Metalværdi i Forhold til Guld-

mønternes ikke maa sættes lavere end nødvendig for at

dække Omkostningerne ved Møntningen, ved den til Mønt-

systemets Vedligeholdelse nødvendige, Staten paahvilende,

åi
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Ommøntning, samt til at sikre Delingsm-ønterne mod

Indsmeltning i Tilfælde af pludselig Stigen i Værdi af

Sølv i Forhold til Guld

9) At som fælles Møntenhed i de tre skandinaviske Riger

maa antages det tydske Ti-Marksstykke, hvoraf 279 skulle

udbringes af et Kilogram fint Guld.

10) At som fælles Regne-Enhed antages Vio af Guldmønt-

Enheden og at denne deles i 100 Dele.

11) At en Konvention maa afsluttes mellem de tre skandina-

viske Riger angaaende Cirkulationen af Guldmønter, af

Sølvdelingsmønter og af Skillemønter.

12) At de tyske Tyve- og Ti-Markstykker af Guld, hvis Vægt

ikke falder under Normalvægten med mere end ^,U Procent,

og som ikke ved voldsom Beskadigelse ere forringede,

gives lovlig Kurs, dog uden Afsluttelse af nogen Konven-

tion desangaaende.

Etatsraad, Bankdirektør Levy takkede Professor Broch for hans

orienterende udfarlige Foredrag, hvori vistnok Alt var taget med,

hvad der kunde siges for og imod i den foreliggende Sag. Dette

Foredrag havde efter sin Beskaffenhed givet de felgende Talere en

lettere Stilling, forsaavidt de nu kunde gaa lige løs paa Sagen, idet

man maatte frygte for at trætte Forsamlingen med Gjentagelser med

Hensyn til den indledende Side af denne, Han kunde vel have Et

og Andet at indvende mod enkelte af de indledende Bemærkninger;

men, efter at have maattet sidde saa længe i spændt Opmærksomhed,

ønskede han ogsaa af personlige Grunde at fatte sig i muligste

Korthed. Et Punkt kunde han dog ikke undlade at berøre, skjondt

det nærmest var et rent teknisk Møntsporgsmaal , det Spørgsmaal

nemlig, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ikke, at Bruttovægten

paa en Mønt lader sig gjengive i et afrundet Tal. Taleren, der

havde staaet de praktiske Møntforhold meget nær, vidste af Erfaring,

at det er et Punkt, som ikke spiller nogen Rolle. Man maatte ikke

tro, at Møntmesteren afveier Mønterne Stykke for Stykke; Veiningen

sker fabrikmæssig med Lodder, idet man gaar ud fra, at der gaar

et vist Antal Stykker paa Pundet. Bruttovægten af Mønten har Intet

at betyde m. H. t., om en Mønt er hensigtsmæssig for Cirkulationen

eller ikke.

4
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1 Sporgsmiialot om, livorvidt vi skiildo opgive Solvmontfodeii ug

gaii (»ver til en (iiildinoiitfod mod Bovarolso af Selv som Delingsment,

havde Professor IJrocli udtalt sig saa klart og l)estomt og i det Hele

paa en saadan Maade, at Taleren i alle Henseender kunde slutte eig^

til ham. Ogsaa han erkjendte, at det Tidsjtunkt er kommet, da vi

maa gjore os fortrolige med Tanken om at gaa over til en Guld-

montfod. Her bristede imidlertid ogsaa Knigheden. Professor Broch

havde gjentageude fremhævet Betydningen af et internationalt Mentsy-

stem, som han gjerne vilde have udbredt saa meget som muligt til

Fordel for Reisende. Talerens Standpunkt var væsentlig forskjelligt,

idet han hovedsagelig tog Hensyn til dem, der bleve hjemme. Han

kunde i denne Henseende tage den foregaaende Talers Bemærkninger

om den Vigtighed, en Møntreform har for Alle, for Unge og

Gamle, Hoie og Lave, for Dannede og Udannede, kort for hele Folket,

til Indtægt for sin Hovedbetragtning, som var den, at der i Spergs-

maalet om, hvorvidt en Møntreform er ønskelig eWer ikke og hvorvidt

den er gjennemforlig eller ikke, først og fremmest maa tages Hensyn

til hele Folkets Tarv, til dets Forestillinger og Opdragelse, til de

Værdibegreber, det har tilegnet sig fra Barnsben, til Skik og Brug.

Navnlig naar man talte fra dette Sted, maatte man ikke glemme, at

det var et folkeligt Spørgsmaal, der var under Forhandling; thi

man kunde være yis paa, at, blev det overset her, skulde nok en

anden Forsamling, der vilde komme til at behandle Spørgsmaalet paa

det samme Sted, bringe dets folkelige Krav frem. For Taleren stod

Spørgsmaalet om at gaa over til et helt nyt Møntsystem som en total

Omvæltning af de tilvante Værdibegreber, hvilket greb dybt ind i

Samfundsforholdene. En Forfatter havde vistnok uden Overdrivelse

bemærket, at næst efter Spørgsmaalet om at skifte Religion eller Sprog

var Spørgsmaalet om en total Forandring af et Lands Møntsystem

det mest gjennemgribende, fordi det berører Alle; særlig er det mere

indgribende end en Forandring af Maal og Vægt. Han kunde forstaa,

at man vilde arbeide for en gjennemgribende Møntreform, og vilde

ogsaa laane sine Kræfter til et saadant Arbeide, naar man kunde

henvise de tre nordiske Riger til Noget, der havde fæstet Rod i hele

Europa. Han vilde saaledes aabent tilstaa, at, hvis det franske Mønt-

system med dets gode og svage Sider havde nydt den Fremgang i

Europa, som vistnok de Fleste i Forsamlingen, der have beskjæftiget

sig med Sagen, havde troet, det vilde nyde, naar England og Tydsk-

land paa en loyal og ærlig Maade ganske havde sluttet sig til det
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franske Mentsystem, vilde han ogsaa have tilraadet at antage det her.

Men hvad var det, den foregaaende Taler havde anbefalet os? Et nyt

System, "bygget paa en gammel Grundvold, et System, som ikke har

bestaaet sin Prave og som kommer til os fra et Land, der vel i

dette Oieblik nyder Verdens Beundring for dets Krigsheld, men hvis

Forhold ikke ere saaledes konsoliderede, at hvad der vedtages i dets

Hovedstad, i Berlin, kan ventes at ville blive gjennemfart fra Nord

til Syd med den Hurtighed, Neiagtighed og Patriotisme, hvormed en

saadan Sag maa stettes. Han borte vel ikke til de Ældste i denne

Forsamling; men selv om Forsynet vilde lade ham leve ret længe,

ventede han ikke at faa at se det tydske Møntsystem gjennemført i

alle dets Konsekvenser. I saa Henseende lagde han den største

Vægt paa Regne-Enheden. Hvad er da den tydske Eegne-Enhed?

Man har taget den preussiske Daler og delt den i tre ligestore Dele,

og det er sket, uagtet næsten enhver tydsk Skribent, der forstod og

interesserede sig for Spørgsmaalet, tidligere havde udtalt sig med stor

Begeistring for det franske Møntsystem som det eneste rigtige. Hvorfor

havde man da i Tydskland forladt dette Standpunkt og valgt et andet

System? Neppe fordi man følte sig saa stor og mægtig overfor

Frankrig, at man ikke vilde laane Noget derfra, eller fordi man frygtede

for at indpode Fransk paa tydsk Jordbund. Det var bevislig ikke

Grunden, thi i saa Fald havde man ikke taget fransk Maal og Vægt,

som man dog har indført saa grundig og radikalt, at man endog har

beholdt de franske Navne for at gjøre Befolkningen ret fortrolig der-

med. Men det franske Møntsystem havde man skyet, og hvorfor?

Aabenbart fordi man erkjendte de store Vanskeligheder ved Gjennem-

førelsen i alle Enkeltheder, der kunde strække sig over flere Menneske-

alders Det maatte jo nemlig Alle erkjende, at det tydske Møntsystem

ikke er det franske. Vel har man sagt, at det tydske Tyvemarkstykke

kan sættes lige med et Femogtyvefrankstykke, men da tillægger man

det vilkaarligt 1V4 pCt. høiere Værdi end det har; i Virkeligheden er

hverken m. H. t. Form eller Indhold Tyvemarkstykket det samme som

et Femogtyvefrankstykke. Vilde man helt gjennemføre det franske

System, maatte man ogsaa adoptere Regne-Enheden, og det er det

Vanskelige for en Befolkning. Man har altsaa skaaret den preussiske Daler

i tre lige store Dele og besluttet at lade udmønte Guldmønt paa 20

Mark og 10 Mark Tydsk og at lade de preussiske Sølvmønter indtil

videre gaa ved Siden af Guldmønterne. I Grunden var dette kun en

maskeret Form for det gamle preussiske Møntsystem. Sandsynligheden
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Tor, at dette System skulde træde ud i Livet, var kun riuge. Talerens

Stilling forte med sig, iit han niaatte felge med Udviklingen af de

okonomiske Forhold i Tydskland, og han læste da daglig Indbydelser

til at subskribere paa Aktier snart til det ene, snart til det andet

Projekts Gjonncniforolse. Han havde imidlertid ikke set et eneste

Bank- eller Jernbancpapir udbudt, der lod paa 100, 500, 1000 tydskc

Mark, thi det vilde have været det sammo, som om de havde lydt

paa 33 Va, IGG'-^/a eller 333 Va preussiske Dalere. Man havde ved

alle disse Lejligheder holdt paa Thaieren og vist Tydsklands ny

Kegne-Enhod den Ære og Forekommenhed at sætte i en Parenthes

ved Siden af, hvormeget 200 Thaier, 500 Thaier o. s. v. udgjere i

tydske Mark, og i disse Forhold, hvor der var Tale om at søge Penge,

var denne Fremgangsmaade særdeles talende og vel værd at lægge Mærke

tiL Kun den lille patriotiske By Bremen havde gjort sig til Undtagelse ved

at ile med Antagelsen af det ny System; men den havde ogsaa været

saa uheldig stillet med sit tidligere System, at den havde havt al

Opfordring til at slutte sig til noget Nyt. Taleren, som selv havde

oplevet et lille Stykke Mønthistorie og derfor vidste, hvad det vil sige

at gjennemføre Noget, der ikke slutter sig nøiagtig til det Bestaaende,

uaar man ikke vil overlade til Folk at gjøre, hvad de ville, frygtede

meget ludførelsen af noget Nyt, hvor Regne-Enheden frembød Van-

skeligheder. En ærlig og en loyal Gjennemførelse af et fremmed

System vilde ikke kunne iværksættes uden haarde og strenge Politi-

foranstaltninger. Skulde den ske hurtig og for Alvor, kunde man ikke

uudgaa paa Grund af de fornødne Tvangsforholdsregler at saare vore

Begreber om politisk og borgerlig Frihed; thi Vanen har en Magt

over den menneskelige Natur, som man ikke let kommer ud over.

Forholdene i Sverig og Norge kjendte han vel ikke nøie, men det

var blevet sagt ham af en agtet Personlighed fra Sverig, at, uagtet

man der havde indført Decimalsystemet for 1 5 Aar siden, regnede i det

Mindste en Del af Almuen paa Landet endnu ikke efter øre men

efter Skilling, og det var dog kun en lille Forandring, som der her

var Tale om. Var det anførte Faktum urigtigt, bad han om, at det

maatte blive modsagt. — Den foregaaende Taler havde ganske rigtig

gjort opmærksom paa, at en Forandring af Møntsystem i Almindelighed

maa medføre en fuldstændig Omskrivning af alle Dokumenter. Det

var imidlertid ikke nogen nødvendig Følge af enhver Møntforandring,

men maatte ganske vist indtræde, naar vi antoge det tydske Møntsy-

stem. Hvad dette havde at betyde i Danmark, vilde nogle faa Tal vise.
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Hvor lille vort Land end er, ere vi dog saa lykkelig situerede, at

der cirkulerer 260,00 Sparekassebøger, altsaa én paa hvert syvende

Individ. De maatte naturligvis alle indkaldes og omskrives. Frem-

deles have vi — om det var heldigt eller uheldigt for Landet, vilde

han lade staa ved sit Værd, — en stor Mængde indenlandske Obli-

gationer, og m. H. t. Statsgjælden havde vi i det Hele været i god

Fremgang men kunde dog betale Hver sit og lidt til. Naar nu alle

disse Dokumenter skulde indkaldes til Omskrivning, havde han i saa

Henseende just ikke saa megen Medlidenhed med dem, der sidde paa

Kontorerne og skulle udfore Arbeidet, men langt mere Betænkelighed

havde han overfor Ihændehaverne af Obligationerne eller Sparekasse-

begerne, hvoriblandt fandtes en stor Mængde Fruentimmer, Børn,

gamle Folk, Tyende o. s. v. — Den foregaaende Talers Forventning om,

at man ved Indførelsen af det tydske Møntsystem vilde kunne undgaa

Kurstab, vilde vistnok vise sig at være en Illusion. Enhver Omsæt-

ning med Udlandet, hvad enten den udføres ved at sende Ment eller

Barrer eller ved at kjøbe Vexler hos Bankierer, koster noget, men rig-

tignok ikke saa meget, som den foregaaende Taler syntes at antage;

thi Konkurrencen er i disse Forhold — ogsaa i Stockholm og Gøte-

borg — saa stor, at man ofte maa forbauses over den ringe

Avance, hvormed Bankiererne lade sig nøie ved Omsætningen med

Udlandet, ja, det saa stundom ud, som om de gode Folk maatte

lægge Penge til. Men sæt nu, at vi havde faaet det tydske Mentsy-

stem indført, kunde man da med den foregaaende Taler tro, at man

fra de norske Søstæder vilde sende 2—300 Mark i Sølv over Søen?

Der maatte da i alt Fald betales Fragt og Assurance. Mulig kunde

man faa en eller anden paalidelig Skipper til at tage Remesserne med

sig i Lommen, men de allerfleste Handlende vilde dog vistnok fore-

trække en lille Udgift fremfor en stor Risiko. Saasnart man kom

ind paa større Forhold, maatte man komme til Barrerne, Talerens

Kjæledægger. Efter hans Erfaring, som han vidste deles af tilstede-

værende svenske Statsmænd, ere Barrerne utvivlsom det internationale

Omsætningsmiddel i den store Omsætning, forsaavidt Pen og Blæk

ikke strækker til. Barrerne ere taalmodige, de kunne omskrives til

alle Møntsorter og lade sig omsætte overalt, naar blot Døbesedlen

følger med. Besluttede de tre nordiske Lande sig til at antage Guld-

foden, blev der en yderligere Fordel ved at benytte Guldbarrerne, fordi

Udgiften da vilde kunne være en Del mindre end ved Sølvet, og

fordi Benyttelsen af Guld vilde sætte os i et heldigere Pengeforhold
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til det Marked, som, mod al Indrommelse afTydsklands Betydning for

Nordens Handelsomsætning, dog har en ganske anden Betydning i saa

Hcnsoendo, nemlig det engelsko Marked. Naar man Aar ud og Aar

ind syslede med disse Forhold, vidste man ogsaa, at i Omsætningen _

mellem de forskjellige Lande er det ikke de tydske Thaiere, det dreier

sig om, om de end kunne spille en Rolle, men ferst og fremmest

Pund-Sterling. Deri foregaar fornemmelig saavel vor som Sveriges

og Norges Handelsomsætning. Naar Taleren skrev til Nationalbankens.

Bankierer i Christiania, Stockholm eller Geteborg: Send os paa bedste og

hurtigste Maade Dækning for vort Tilgodehavende, saa sendte de som

oftest Sterling; det er \ erdensnumerairet. De remitterede ikke

meget i Hamborger Banko og slet ikke i preussiske Thaiere. Han

skulde endnu gjore opmærksom paa, at taler man fra Norges og

Sverigs Standpunkt om Tydskland, saa tænker man paa Hamborg;

thi Nordens Omsætning med Berlin, Dresden, Leipzig osv. er meget

ringe; men i Hamborg er det, at Pengebetaliugerne likvideres, og

hvorledes er Stillingen der til den store tydske Mentreform? Det

kunde man læse sig til i „Bersenhalle" for 24. Juni. Der vil man

med Forbauselse finde, at 48 Medlemmer af den lovgivende Forsamling,

„die Burgerschaft", have indgivet et Forslag, hvorefter den hamborgske

Bank vel skal funderes paa tydsk Ment, men Markbanko-Bereg-

ningen tillige bibeholdes. Det forekom ham i hei Grad at tale lor,

at vi afventede Begivenhederne, inden vi gik over til det tydske

Mentsystem,

Naar han nu skulde gaa over til at omtale det Forslag, han

havde ladet omdele til Forsamlingen, kunde han ikke motivere det

bedre end ved at sige. hvorledes Tankenie havde udviklet sig hos

ham selv, indtil de kom frem i den Skikkelse, hvori Forslaget fore-

laa. Da han begyndte at beskjæftige sig med disse Forhold, og

det havde hverken været igaar eller i Dag, havde han spurgt sig, idet

han bestandig var gaaet ud fra det folkelige Standpunkt, hvilke For-

dringer kan man stille til en Mentfod? Kan man sige, at 1 "3" Guld

skal være ligt 129,5378 eller en anden besynderlig Størrelse? Nei! Saa

han hen til, at hver myndig Mand nu har Andel i Landets politiske

Anliggender i alle tre Lande, saa kunde det fordres, at Enhver skulde

kunne fatte, hvad en Mentfod vilde sige, hvorledes en Ment inddeltes

i Forhold til Mentfoden, og hvad der bestemte den Menten paa-

stemplede Værdi; selv Skoleungdommen nutildags burde vide Besked

om, hvorfor et Mentstykke var 5 Daler værd, og ikke 7 osv. Han
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trode nu at have fundet et let og klart Udtryk ved at sige, at 1 ^
Handelsvægt fint Guld skal udmøntes til 620 Rigsdaler. Dette Tal

var meget hensigtsmæssigt. Om det end ikke fuldt svarede til Idealet,

kunde dog intet andet Land opvise et saa simpelt og fatteligt For-

hold som det, der vilde fremkomme herved, undtagen det for franske

Sølvmenter gjældende Forhold. Dernæst maatte det være hans Opgave

at finde en Ordning, som kunde passe til Norge og Sverig, og kunde

han end ikke tiltræde den foregaaende Talers Mening om at antage

det tydske Møntsystem, erkjendte han dog, at skulde vi undgaa mønt-

politiske Misgreb, maatte vi, ganske vist ikke af Kjærlighed men paa

Grund af Forholdene, tage Hensyn til Tydskland ikke mindre end

til Sverig og Norge. Man kjendte jo her saa godt til Krigen mellem

Mønterne, naar de ikke nøie svarede til hinanden. De tilstedeværende

svenske Medlemmer vare vistnok forberedte paa, at deres hertil med-

bragte Species ikke kom lykkelig og vel tilbage til Sverig men

vilde blive begravne her i Kjøbenhavn, hvor vi bedre kunde an-

vende dem; thi disse Species havde jo det Uheld at være 1 pCt.

sværere end den danske, som atter er 1 pCt. sværere end den

preussiske Mønt. Deraf denne stadige Krig, da det er bekjendt,

at den lettere Mønt fortrænger den sværere. Næstefter at tage Hensyn

hertil maatte han ønske at nærme sig saa meget som muligt det

virkelige Forhold imellem Guldets og Sølvets Værdi. Satte man,

overensstemmende med hans Forslag, 1 Rdl. Dansk lig 2V4 Mark

Tydsk eller '^/i Thaier Tydsk, saa blev altsaa en svensk Rdl. lig l^/s

Mark Tydsk; men gik man ud fra de svenske Forhold, saa kom vi

til at sende Guldstykker ud i Verden, som ikke kunde holde sig

overfor de tydske, da de vilde være 1 pCt. for svære. Skulde man

nu finde et passende Værdiforhold imellem Guld og Sølv, saa greb

man med Glæde den bekjendte Størrelse 15V2; men foruden at man

derved fik Guldmønter, som vare J pCt. for svære i Forhold til de

tydske, udtrykte Tallet 15V2 ikke det virkelige Værdiforhold. Den

foregaaende Taler havde mod sin Villie kunnet bibringe den Mening,

at Guldet var steget stærkt siden November, men dette var ikke kor-

rekt ; thi gik man ud fra Forholdene i de sidste fem Aar, saa var

Gjennemsnitsværdien for Sølv i London 60V'2, som svarer til 15,59.

Da han nu delte den foregaaende Talers Mening, at der er en Ten-

dens til, at Guldet fremdeles vil stige, om end ikke saa meget, som

denne er tilbøielig til at antage, var han gaaet ud fra Forholdet

15,675, medens Forholdet for Tiden i Virkeligheden er 15,7. \ algtes
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nu det nævnte RoduktiousforhoUl (15,«i7r.), saa kom man til en Ud-

montnin^ ;if filiO Kdl. paa 1 H lint (Juld, og derved kom man ud

over Sporgsnuialot om Forlioldot mollem Kreditor og Debitor, livorved

man var ude over en af de storste Vanskoli^licder. Det kunde dog

no})i)o falde nogen lovgivende Forsamling ind al ren Kaprico at ville

modsætte sig Indforelse af en Guldfod, naar der hverken blev gjort

Kreditor eller Debitor Uret. Man havde efter det valgte System end-

videre den Fordel, at naar Nogen tog en Guldmønt paa 5 Rdl. i sin.

Haand og spurgte, hvad den var værd, vilde det ærlige Svar være:

Denne Guldmont or akkurat ligesaameget værd som 5 Rd. i Selv eller

GU af Banken udstedt Seddel paa 5 Rd. Der stod da kun tilbage

den Vanskelighed, at Rigsdaleren skulde deles i 100 istedetfor i 96;

men den betød saa godt som Intet for os — vi vare i denne Hen-

seende ulige heldigere situerede end Norge, som inddeler sin Species-

daler i 1 20 Skilling — thi den lille Difference, som derved opstaar, vil

ikke faa nogen Betydning. Det vilde blive Statakassen, der fik det

pekuniære Tab ved at faa 4 pCt. mindre i Indtægt af flere i Skillinger

ansatte Skatter og Afgifter, men med den kunde man ikke have

Medlidenhed i denne Sag. Erkjendte Staten, at Forandringen var

nyttig og god, fik den ogsaa bære Tabet, som iøvrigt kom Bor-

gerne tilgode, saa meget mere som den kunde tage Erstatning i andre

Retninger. Ved de valgte Værdiforhora opnaaede man, som antydet,

Overensstemmelse med de faktiske Forhold, som de have været i læn-

gere Tid. Fremdeles opnaaede man at faa en Mønt, som paa en

simpel Maade kunde udtrykkes i en tydsk Værdiangivelse, hvilket

efter hans Erfaring var af langt større Vigtighed, end at den tydske

Mønt med Lethed kunde udtrykkes ved dansk eller svensk Værdian-

givelse. Vi ere nemlig selv Herrer over, hvilken Pris vi ville sætte

paa de Mønter, der komme ind i Landet, og maa da billigvis overlade

Tydskland at bestemme, hvilken Pris det vil sætte paa vor Mønt.

Vilde man tage en Mønt, der var lidt sværere end den foreslaaede,

overensstemmende med den nuværende svenske, saa vilde 1 Rdl. blive

lig 2 Mark 28^/7 Pfenuige Tydsk, men en saadan Daler vilde Ham-

borgerne fra den første Dag, den saa Dagens Lys, døbe og udtrykke

ved en meget nem Størrelse: „Zwei und ein Viertel Mark", og den

vilde aldrig komme til at gaa til nogen høiere Værdi. Han kunde saa

meget mere opfordre til strax at give Daleren denne Værdi, som det var

Danmark, der til syvende og sidst kom til at betale Gildet. Man

havde hørt, hvor velkommen den danske Species var i Norge, og
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Danmark vilde jo ifølge sin Beliggenhed og sin Omsætning saavel

med Norge som det sydlige Sverig komme til at forsyne Sverig

ligesom hidtil Norge med en overveiende Del af Ment, men han be-

klagede sig ikke herover, da vi nok skulde stille vor Regning saa-

ledes op, at vi erholdt \ ederlag for vort Guld. Han haabede imid-

lertid, at vore Venner i Sverig vare saa billige at ville være os

behjælpelige med at lette os denne Byrde. Selv om man sagde, at

der skal udmøntes 1240 svenske Rigsdalere af 1 "S" Guld i Stedet for

620 danske, kunde alle Omskrivninger undgaas, da det vilde være en let

Regning for os ved Lov at sige, at 2 Stykker af den ny Enhed ere

lig 1 af den gamle. Alle Værdipapirer kunde saaledes beholde deres

gamle Paaskrift, og først ved Udstedelsen af ny Kupons behøvede

man at tænke paa en Forandring. Skyggesiderne ved hans System

vilde han ikke lægge Skjul paa. Medens Forslaget fuldstændig pas-

sede for Norge, passede det ikke saa fuldstændig for Sverig; vi

maatte vedblivende kæmpe om den ofte omtalte ene pCt., men det laa,

som sagt, i, at den svenske Sølvmønt er 1 pCt. for god i Forhold til

den danske og norske. Han havde en Anelse om, at det vilde regne

ned med Forslag i denne Sag, men man skulde faa at se, at

denne ene pCt. vilde stadig komme igjen; denne Difference maatte for-

medelst det forskjellige Grundlag være tilstede ved ethvert Forslag,

der tilsigtede en Overensstemmelse i de tre nordiske Rigers Mantsy-

stem. Det forekom ham imidlertid naturligt, at, uaar vi ere saa

føielige at gaa fra Firdelingen til Decimalsystemet, maatte Sverig

paatage sig at ordne det Fornødne m. H. t. denne ene pCt. Dette

hele Spørgsmaal, Bestemmelsen af Gjældsforpligternes Værdi paa et

givet Tidspunkt, efter at Møntforandringen er besluttet, var i alt Fald

et indre Spørgsmaal, hvis Løsning han rolig overlod til svenske Stats-

mænd. Sluttelig skulde han i Anledning af, at den foregaaende Taler

i sin Bestræbelse for at anføre alle de Betænkeligheder, der kunde

fremsættes mod en Forandring af Møntsystemet, næsten havde maattet

gjøre alle Vedkommende betænkelige ved overhovedet at røre ved den

hele Sag og ogsaa selv havde ment, at man maatte gaa meget for-

sigtig tilværks, for sit Vedkommende udtale det Haab, at man ret le-

vende maatte erkjende, naar Sagen skal træde ud i det praktiske Liv,

at, vil man en saadan Reform, skal man ogsaa ville den hurtig og

for Alvor, og at enhver Maaned, man uden Nødvendighed udsætter

dens Iværksættelse, bringer Landet store Byrder og stort økonomisk

Tab (Bravo! Bravo!)
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Det af Taleren stillede og til Forsamlingen trykt omdelte Forslag

var saalydendo:

Som Grundlag for den nordiske Møntfod fasisa'ttes et Pund

Handelsviegt (500 Grammer) fint Guld, der udmmites til f>20

Rigsdaler i Stykker paa 10 og 5 Rdl. som Hovedm«nter.

Delingsmonterne fra Daleren og nedad udmøntes dels af

Sølv dels af Bronce.

Rigsdaleren bliver Regne-Enheden og inddeles i 100

Skilling.

Anmærkninger til Forslaget.

1) Ved at sammenligne Sølvets og Guldets relative Værdi

efter det for Tiden gjældende Forhold viser det sig, at

Guldets Værdi er 15,7 Gange større end Sølvets. Ved

at mønte Guld til 620 Rdl. paa det fine Pund forudsættes

et Værdiforhold af 1: 15,f;75, der i det Væsentlige svarer til

de faktiske Forhold, saaledes som disse have været i de

senere Aar, hvilket følgende Prisliste udviser:

Gjennemsnitsprisen paa Sølv i London

Pence pr. Unze Værdiforhold
Standard til Guld.

1867 60«/i6 15,57.

1868 60Vi6 15,60.

1869 60Vi6 15,60.

1870 60^2 15,59.

1871 60^/2 15,59.

..3r 1
603/8 15,62.

/I CTO'
I i 1872 60'^ "'«^-

I I
60'/8 15,68.

•-i 60Vl6 15,70.

2) Naar Værdien af 1 Mark (233,8549 Grammer) fint Sølv

kølnsk Vægt er 18»/2 Rd., da er Værdien af 1 Pd. (500

Gr.) fint Sølv 39,554 Rd,, følgelig bliver Værdien af et Pund

fint Guld:
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ved et Forhold af 15,5o til 1 Rdl. 613,o94.

15,55 til 1 „ 615,072.

15,60 til 1 „ 617,049.

15,65 til 1 „ 619,027.

15.67 til 1 „ 619,818.

15.68 til 1 „ 620,214.

15.69 til 1 „ 620,609.

15,70 til 1 „ 621,005.

3) Vedtages Forslaget som foranført, da berfifres Værdiforholdene

i Danmark og Norge ikke deraf; den besværlige Omreduktion

fra gammel til ny Mont undgaas, hvorimod Sverig maatte

nedsætte sin Møntfod netop saameget, som den nugj ældende

svenske Sølvmønt er sværere end den danske og norske,

altsaa noget mindre end 1 Procent.

4) Forholdet imellem den tydske Møntfod og den foreslaaede

nordiske bliver nøiagtig:

1 Thaier = IV3 Rdl.
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mh fullstiindi^t ansluta a'i^ till na^n)t inyntHystom, Hom retian blifvit af

en eller flera blund Kiiroi)iiH talribiro nationer antaget."

For att nilrmaro niotivera dotta forslag,' ville talaren g^ tilbaka

till ^l• 1866, Vid dot andra nationalokonomiska motet, som då hoUs

i Storkholm, foreslog talaren att motet skulle uttala den (inskan att

r)fvergil från silfvor till guld såsom hnfvudmynt, och det boslots

med endast tvennc rosters majoritet att ansluta sig till det franska

gnldfrancsystemet. Dot motforslag, som vid detta tillfiilled uppstiilldeH,

afsåg, att man skulle hålla sig till silfvermyntfoten, ett forslag, som,

om det iinnu engang framkomme,'svårligen nu skulle vinna mer an tvennc

roster. Dot kunde således icke fornekas, att frågan gått raskt framåt,

och man spårade icke hår den ofverdrifna betånksamhet, som eljest plår ut-

mårka de nordiska folken. Att frågan om myntvilsendets forandring vore af

storsta vigt, kunde icke fornekas, men ingalunda var den att jemfora

med dem, som rora religionen, såsom en foregående talare yttrat. Hår

gållde det helt enkelt, att, likasom man på det industriella området

foretrådesvis anvånder de basta maskiner, åfven soka till fromma for

handeln och samfårdseln forskaffa sig det mojligast basta rorelsemedlet

genom att antaga ett åndamålsenligt myntsystem.

En stor myntreform hade sedan 1866 blifvit vidtagen i Tysk-

land och forslaget grundade sig på inforandet af guldmynt såsom

hufvudmynt med en ny mark såsom råkneenhet. De tvenne guld-

mynten skulle blifva på 30 och 15 mark, lika med 10 och 5 thaier.

Redan då framstållningen forstå gangen kom under talarens ogon, drog

han deraf den slutsats, att forslagsstållaren med det samma åsyftade:

dels att vinna ett låttare transportabelt betalningsmedel, dels att er-

hålla en låg re råkneenhet, an den man forut agt i thalern. Vid

tyska riksdagen gjordes likvål sedermera i forslaget den våsendtliga an-

dring, att myntenheten blef beståmd till 10 ganger råkneenhe-

tens storlek, och att man foljaktligen kommer at atmynta 10 och

20 markstycken af guld. Just detta vore någonting att beakta for

hvarje nation, som år betånkt på myntreformer: något myntstycke af

guld bor beteckna myntenheten och tiondedelen deraf blifva råkne-

enheten, hvarjemte man bor beståmma huru stor betalningskraft man

vill tillågga skiljemynt prågladt af silfver. Ingen bor kunna i samma

liquid vara skyldig emottage mera skiljemynt an som motsvarar

myntenheten i varde; ty når det icke innebår full valuta, skall det ej

heller genom lag tillerkånnas, att såsom lagligt betalningsmedel

anvåndas for hogre belopp an det, som ej kan med guldmynt liquide-
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ras. Att hårvidlag gå så langt som 5 ganger rayntenheten, gritnsar till

uåra Hog det samraa som att erkånna den dubbla myntfoten. Emeller-

tid egde det tyska forslaget många stora fOrdelar och bland andra

en, som for hvarje nation vore af en icke ovusendtlig vigt, nemligen:

att staten erkiiuuer sin skyldighet att uppriitthålla rayntet, så att for-

lusten af slitningen kommer att drabba statskassan. I England råder

i detta hånseende ett motsatt forhållande, hvilket omojliggor andra

nationers anslutning til det engelska myntsystemet. Når man kommer

till Engelska banken eller någon kronans kassa der i landet med un-

dervigtigt guldmynt, blir man antingen icke utaf med det eller och

klippes det midt itu. Man lågger således kostnaden for myntets slit-

ning på den sista innehafvaren, ehuru samma myntstycke under många

år gått igenom tusentals personers hånder. Om derfor någon annan

nation anslote sig till det engelska myntsystemet, skulle det landet

ovilkorligen blifva ofversvånimadt af undervigtigt engelskt mynt, som

hemma ville undkomma att klippas.

En annan icke mindre vigtig omståndighet vid myntreformen vore

den, att råkneenheten bor goras låg, samt att hundradelen deraf

blir så liten att all bråkråkning må kunna undvikas. Man har ej de-

cimalindelningens alla fordelar om man behofver råkna med V2, \^4 el-

ler */8 af den lågsta myntunderafdelningen.

I sådant afseende vore enligt talarens formenande den danska

skillingen alideles tor bog. Likaså det svenska oret. Lågre an till

centimen kunde man dock icke hoppas komma i den vågen. Orsa-

ken, hvarfor man i Danmark kan noja sig med den stora riksbanks-

dalern såsom råkneenhet, voreden, att man i det dagliga lifvet icke

begagnade sig deraf, utan i stallet af den beqvåmare danska marken.

I det af den siste årade talaren framlagda forslaget forekomme bland

skiljemynten 2 skillingsstycket, således femtedelen i stallet

for sjettedelen af riksbanksdalern, som den danska marken år.

Utan tvifvel skulle derfor allmånheten, trots hans stora omsorg att be-

vara landets mynt, icke tacka honom for en sådan reform utan sporja

honom: hvar har ni gjort af vår danska mark? Olågenheten af

att sakna denna skall med såkerhet minska tacksågelserna for bibe-

hållandet af namnet på riksbanksdalern. Forandringen at gora 96

skillingar till 100 er visseligen en forbåttring, hvars genomforande dock

kommer att gora lika stort omak, som en mera genomgående och

våsendtligare reform.

Bemodanden, att underskatta fordelarne af ett internationelt mynt-



62

system, ^'Oras frdn många h;\ll ocli dot finnes till och med personer,

som med glildjo mottaga hvarje undcrriittolso om splittrint,' i dylika

frågor. FOr sin del troddo dock talaren iinnu, att do stora nationerna

i detta hiinsoendo kiinna sammaiijcmka sina iisigter, likasom lian vore

ofvertygad, att do mindre talrika nationerna ic-ke hado annat att gora

iln ansluta sig till det myntsystem, som blifvit antaget af någon eller

några af de stOrre. 1 detta afseende hade han valet temligen klart

for sig och man sknlle vid en blick på Europas karta finna att sanno-

likhet icke finnes for en vidare utstriickning af det tyska myntsyste-

met; såframt icke de skandinaviska lånderna skulle ansluta sig till det

samma. — Hvad Sverige betriiffade, skulle det i detta fall mojligen

vara villigare till uppoffringar, ifall detta vore Danmarks onskan, men

eljest hade efter talarens fullkomliga ofvertygelse Sverige och Norge

bast af att antaga guldfrancsystemet. Af alla de lander, hvilka om-

sluta det tyska riket, kommer intet att antaga det nya tyska mynt-

systemet. Frankrike, Belgien, Schweitz, Italien, Grekland, Rumånien och

Finland hafva alla franc-råkning. Så vore afven forhållandet med

Spanien, der man redan pråglat 25 francs-stycken i guld och der

råkneenheten peseta år identisk med en franc. Icke heller vore det

sanuolikt, att Holland skall antaga det tyska myntet, utan ville man

då snarare der ofvergå till det af Belgien antagna, med hvilket land

Hollands beroring vore vida storre an med Tyskland. Mdare hade

man i Osterrike redan gjort den modifikation i myntvårdet, att 8 flo-

riner svara accurat mot 20 francs, och samma mynt pråglas numera

åfven i Ungern. Slutligen egde man i Polen, som har ryskt mynt-

våsende, den med fyrafrancsstycket så nåra infallande silfverrubeln, att

differensen, som ligger inom toleransen, icke behofver tagas i be-

traktande. Hvad Ryssland, ett land, som så mycket mindre bor

lemnas ur råkningen, som alla tecken tyda på, att man der kåmpar

for ett stadigt framåtskridande på industriel våg, vidkomme, så vore

det val bekant, att anstrångningar der goras for att ofvergå till spe-

ciebetalning och få Rubelsedlarne i lika varde med myntet. Då Sve-

rige och Danmark ligga detta land med dess ofantliga marknad så

nåra, kunde man lått inse hvilken stor fordel det skulle vara att ega ett

med Rysslands lått kommensurabelt mynt och ett sådant år — francmyntetl

Tiden brådskade emellertid ej med att besluta sig for den ena

eller andra myutenheten, vare sig den tyska eller den franska, hvilken

senare langt ifrån vore på våg att forsvinna, under det den forrå ånnu

icke ens i Tyskland år inford annat an i forfattningarne. Den siste
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talaren omnåmnde en demonstration från Hamburg mot det nya tyska

myntsystemet. Om och denna demonstration skulle blifva utan prak-

tiskt resultat, inneburo den dock ett bevis på, att det icke går så

hastigt med reformens genomforande och hilri låge for oss ett ytterligare

skål att se tiden an.

Mycket vore det tal, som forekommit om ofvergången från det

ena systemet til det andra, och många af de krafter, som i myntrefor-

mens tjenst skulle kunna utråtta ganska stora saker, anvåndas tyvårr

uteslutande att spekulera ofver denna del af reformen. Att på forhånd

beråkna hurudana forhållandena skola blifva, når ofvergången intråf-

far, stode icke i någons makt, och det vore derfor langt mera prak-

tiskt, att i fråmsta rummet besluta i afseende på hvilket myntsystem

som borde antagas och lemna åt en senare omsorg att se till, det in-

gen må at ofvergången tillskyndas vare sig vinst eller forlust. I detta

senare hanseende funnes tvenne omståndigheter af vigt att iakttaga:

forst och fråmst fi^rhållandet mellan staten och den enskilde, och der-

nåst mellan de enskilde inbordes. Staten får ej for reformens skull

betunga de skattdragande med hogre afgifter, och lagstiftningen bor

ej våldsamt ingripa uti de enskildes forhållanden, under vålment af-

sigt att skydda vare sig fordringsegare eller gåldenår.

Hvad det nationalekonomiska motets stållning till frågan betråf-

fade, så syntes den talaren vara en helt annan, an den som tilkommer

en representantforsamling. Motet egde endast att klart och tydligt

uttala sin onskan i åmnet, men ej att fordjupa sig i en mångd detaljer,

i hvilket fall motets uttalande kommer att sakna all betydelse. En talare

hade varnat mot „att rubba folkets vanor". Detta vore att gå allt for

langt i forsigtighet. Båttre då att så godt forst som sist gifva tapt

och oppet forklara, att man står der utan att kunna utråtta något.

Ville man deremot undervisa allmånheten om reformens betydelse och

om det intresse, den eger i den samma, skulle man snart nog finna,

att den visst icke saknar vilja och formåga att båra besvårligheterna.

Åfven hade den åsigt blifvit uttalad, att man skulle vårdera landets

egna mynt for nationalitetens skuld. Talaren trodde att nationalitetens

varde vore att finna på helt andra hall och sårskildt hvad oss anginge

i våra stora minnen, dem vi återfinna i nordens herliga historia. En

uppfostran till sparsamhet, arbetsamhet och fosterlandskårlek skulle

bast af allt betrygga nordens nationalitet, på hvilken talaren ingalunda

ville tillråda någon att båra våldsam hånd.

Det af Taleren stillede Forslag var saalydende:
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MOtot uttalar don <»nskan:

att, vid blifvando myntrelorm och ofvergiing till guld,

de tre skandinaviska rikena raå fullstrmdigt ansluta sig till

något myntsystem, som redan l)lifvit af en eller fiere bland

Europas talrika nationer antaget.

Professor Schariiii^ beklagede at være sat i den nbehagelige

Nødvendighed at skulle optræde imod Forslag, der vare fremsatte af

meget ansete og øvede Talsmænd. Hans Stilling blev endnu vanske-

ligere derved, at der allerede var lagt stærkt Beslag paa Forsamlin-

gens Kræfter, og at det var næsten umuligt at forelægge ' en Forsam-

ling som denne alle de Details, der vare nødvendige for at fatte en

endelig Beslutning. Derimod gjorde det igjen hans Stilling lettere, at

han i meget Væsenligt kunde slutte sig til, hvad enhver af de fore-

gaaende Talere havde anført imod de to andre. Medens han ikke

kunde tiltræde noget af de tre Forslag, der vare fremsatte, stod Etats

-

raad Levys Forslag ham dog fjernest. Det var neppe korrekt, naar

denne havde sagt, at Professor Broch havde talt til Fordel for de Rei-

sende, medens han selv interesserede sig for dem, der bleve hjemme

thi Professor Broch havde ved at tale for en international Mønt havt

Omsætningsforholdene i det Hele for øie. Taleren ønskede ikke at

fordybe sig i Spørgsmaalet om Forholdet mellem en international og

en national Mønt, men kunde, idet han henviste til Professor Brochs

Brochure, indskrænke sig til en enkelt Bemærkning herom. I den

engelske Møntkommission var det blandt Andet blevet fremhævet, at

det var til Skade for de engelske Fabrikanter, at de havde deres eget

Møntsystem, som er forskjelligt baade fra det amerikanske og fra

det franske. Det var saaledes blevet anført, at den italienske Hand-

lende langt hellere henvendte sig til franske end til engelske Fabri-

kanter, fordi han kjendte hines Priskurant uden først at behøve at

omskrive den, og naar den amerikanske Kjøbmand vil forskrive Varer

fra England, modtager han en Priskurant, som gjør det nødvendigt

for ham at omregne Prisen paa hver enkelt Vare, hvorved de engelske

Varer komme til at staa saa dyrt i Amerika, at de amerikanske Hand-

lende hellere henvende sig til franske Fabrikanter, hvis \ årer dog i

Realiteten ere dyrere, idet der nemlig til de nævnte Beregninger maa

ansættes særlige Kommiser. løvrigt havde Etatsraad Levy selv ind-

rømmet, at han i Grunden foretrækker et internationalt System, og at,

naar han havde hæVdet det Bestaaende, var det, fordi det ikke i Qie-
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blikket var muligt at komme til et virkelig internationalt System.

Hvilken Betydning der kunde tillægges en Tilslutning til det Bestaa-

ende, beroede paa et Forhold, som det i ^ieblikket var vanskeligt at

overse, nemlig paa Konverteringsforholdet imellem Guld og Selv. Etats-

raad Levys Forslag forudsatte, at Forholdet maatte sættes som 15,67:1.

Under alle andre Forudsætninger vilde hans Forslag fere til en For-

andring af Daleren. Vor Selvdaler, som efter Forslaget skal gjøres

lig 2V4 tydsk Mark, vilde blive forringet med l,ii pCt. ; men en saa-

dan Montforringelse kunde kuil forsvares, naar Sølvets Værdi paa den

Tid, man gaar over til Guldfoden, er sunken saa meget, at der ikke

bliver Tale om nogen egentlig Reduktion. Dersom Forholdet stillede

sig som 15,5: 1, som den Gang Tydskland vedtog sin Møntreform,

vilde efter Levys Forslag alle Rentebetalinger, Gjældsforpligtelser, faste

Indtægter osv. blive reducerede med 1,11 pCt. Man vilde altsaa dog

blive nødt til at foretage Omskrivninger i alle disse Forhold, og denne

Omskrivning vilde blive saa meget vanskeligere, fordi det i Møntfor-

holdene i det Hele maa siges, om det end kan se ud som en Para-

dox, at en lille Forandring medfører større Vanskeligheder end en

stor. Denne Sætning maatte ogsaa bringes i Erindring lige overfor

det af Etatsraad Levy anførte Exempel paa strenge Politiforholdsregler,

som netop vare komne til Anvendelse i et Tilfælde, hvor en mindre

Forandring skulde gjennemføres. Naar de nævnte Omskrivninger

skulde finde Sted, vilde alle runde Tal forsvinde fra vor pekuniære

Verden; et Gjældsbrev paa 100 Rd. vilde komme til at lyde paa 101,i

Rd. 0. s. fr. Kun ved det af Forslagsstilleren forudsatte Konverterings-

forhold, 15,675, vilde en Tilslutning til det bestaaende finde Sted for

Danmarks Vedkommende, og selv denne Tilslutning vilde kun delvis

finde Sted, thi, om vi end beholdt Daleren, skulde vi jo efter Forslaget

gaa over til en Tideling af denne, og vi vilde altsaa forandre Skille-

mønterne. Det var dog en Forringelse af 4 pCt. Vi vilde komme til

helt andre Regningsmønter; hvor vi nu tale om en Mark, vil der blive

Tale om 20 Skilling. Endelig vilde vi ved det omtalte Forslag faa

det sværeste Møntsystem i hele Europa. Den engelske Guldmønt-En-

hed er 9 Rd., men vor vilde blive 10 Rd. og sværere paa ethvert

Punkt, thi 1 £ er 20 Sh., en Shilling 12 d., en Penny 4 farthing,

altsaa 1 £ (9 Rd.) 960 farthings, men 10 Rd. Dansk vilde alene

blive 1000 Skilling. Endelig kunde han tage til Indtægt, hvad For-

slagsstilleren kavde bemærket om den store Fordel ved at opuaa et

simpelt Forhold imellem Mønt og Vægt, saa at man med Lethed kunde



(U\

bibriiicfo selv Bom on Forestilling om, hvad vore Monter ore, udtrykte

i V'æpt. Dot vildo pannke vist være neint at sige, at 1 I*d. Guld er

lig G20 Daler, men naar der saa blev spnrgt, livad er et 10-Daler-

stykko, saa skulde der svares 8,o646i Gram fint Guld, og denne Ster-

relse var dog ikke saa let for Born at lære. Taleren kunde slutte

sig til de to andre Talere, forsaavidt de havde holdt paa, at vi ikke

skulde blive staaende paa et lokalt Standpunkt, men maatte sege at naa

hen til noget Internationalt, og han kunde endvidere forsaavidt slutte

sig til Direkter Wallenberg, som ogsaa han nedig vilde være med til

at dekretere en Montreform, dor kunde forudses at maatte gjeres om.

igjen om kortere eller længere Tid. Derimod kunde han ikke anbefale

nogen Tilslutning hverken til det tydske, det franske eller det engelske

System. Det sidstnævnte har nemlig en anden Finhed for sin Guld-

ment — ^^'i2 — end den nu almindelig antagne; det har dernæst in-

gen Decimaldeling, og det maa efter al Sandsynlighed undergaa en

Forandring i en nærmere Fremtid, hvorhos vi udsættes for at blive

oversvemmede af forslidte Sovereigns. Det franske System har den

Mangel, at det endnu staar paa den dobbelte Montfods Standpunkt,

ikke at tale om, at der i jøieblikket betales Opgjæld paa Guld, og den

Udsigt, det hidtil fremfor alle andre har havt til at blive en inter-

national Verdensment og som har været den vigtigste Anbefaling for

Systemet, synes det at have tabt. Naar det paa den anden Side har

været fremhævet, at der aabnede sig en Udsigt for det tydske System

til at blive internationalt, forsaavidt *;5 af den tydske Mark er omtrent

1 Frank, maatte Taleren anse det for noget af det Utænkeligste, at

Frankrig, som har været nærved at faa sin Mønt gjort til Verdens-

ment, nu skulde frivillig paalægge sig den Ydmygelse at gjere Skridt

til, at den tydske Ment kunde blive det. Overhovedet stodte alle de

tre nævnte Systemer paa den Vanskelighed, naar der var Tale om at

gjere et af dem til Verdensment, at det ikke var sandsynligt, at to af

de paagjældende Stater vilde beie sig for den tredie. Hvad det tydske

System angik, stillede det sig tvivlsomt, hvad det vilde blive til der-

med. Det var baseret paa et ikke længer bestaaende Konverterings-

forhold, og det havde vist sig, at det ikke kunde bringe sine Menter

i Cirkulation ved dette Konverteringsforhold. Dernæst havde det den

sterste Betænkelighed for os at slutte en Mentkonvention med Tydsk-

land. Under Forhandlingerne om den tydske Mentlov er det blevet

udtalt, at man ikke vilde have en international Ment, fordi man i det

væsentlige ansaa den for en Chimaire, da den nedvendig forudsatte
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Traktater og Konventioner, som ikke vilde have blivende Gyldighed, i

alt Fald ikke længere end til der udbrød Krig, og dernæst var der

lagt stærk Vægt paa, at man ved at indgaa Montkonventioner med

andre Lande prisgav sig til disse og udsatte sig for at faa sit Land

oversvømmet af mindre gode Menter og af ikke behorig funderede

Banksedler, hvorfor man forlangte en Garanti for at kunne øve en

Kontrol og sikre sig en Indflydelse paa Forholdenes Ordning. Skulde

vi altsaa slutte en Møntkonvention med Tydskland, maatte vi give det

en Ret til at blande sig i vore indre Forhold, ikke blot med Hensyn

til Fastsættelsen af Passérvægt, Remedium osv., men en Ret til at

ave Kontrol ogsaa med vore Bankforhold og det Omfang, hvori vi for-

øge vor Seddelcirkulation. En Tilslutning til Tydskland uden Mønt-

konvention vilde ogsaa være betænkelig, da man saa udsatte sig for

at blive oversvømmet af tydsk Skillemønt. 1 den latinske Møntkon-

vention var der, som bekjendt, sat en Grændse for ethvert Lands Ret

til at præge Skillemønt, og hvilken Betydning der maatte tillægges en

saadan Begrændsning, havde Professor Broch tilstrækkelig oplyst.

Taleren skulde derfor blot endnu minde om Pavestatens Forsøg paa

at oversvømme det latinske Møntforbund med Skillemønt. Var der

end ikke Grund til at frygte lignende Skridt fra Tydsklands Side,

maatte man dog vise megen Forsigtighed.

Hvad var det da egentlig, Taleren vilde foreslaa? Han vilde an-

befale, at vi slutte os til det eneste Internationale, der i øieblikket

foreligger. Der er to Punkter, hvorom der kan siges at være fuld-

kommen Enighed, for det Første om Begrebet Montguld, idet Lege-

ringsforholdet ^/lo Guld og V/io Kobber, som er et decimalt Forhold,

tillige faktisk er gjældende i de fleste Lande, og for det Andet om

Gramvægten. Han vilde altsaa foreslaa, at man sluttede sig til de

Principer, der ere opstillede i Nordamerika. Man gjennemførte derved

Gramenheden i Guld og kom til et virkelig rationelt System, som

indeholdt den forlangte nøie Forbindelse mellem Mønt og Vægt, som

har skaff"et det franske Møntsystem saa stor Anseelse og mere end

alt Andet givet det Udsigt til at blive internationalt. Men var det

nu ikke en Fremtidsfantasi ? Ham forekom det, at naar det i øvrigt

maatte erkjendes, at vi ikke kunde slutte os til noget af de fore-

slaaede Systemer og at vi burde gaa over til Guldmønten, saa vilde

vi faa en bedre Stilling ved at slutte os til et saadant rationelt

System end ved at holde fast paa det bestaaende. En Guldmønt,

baseret paa Specien, vilde aldrig naa ud over Skandinavien; men til

5*
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et System som det antydede kunde, selv nm det blev fert ud i Livet

af tre smaa Stater, de større Stater dog være mere tilboielige til at

slutte sig end til et System, som fordrede, at de maatte vige for en

rivaliserende Magt. Konverteringsforholdct kunde ikke med Sikkerhed

bestemmes for det Tidspunkt, da Systemet skulde træde ud i Livet,

men gik man ud fra 15,6n, som er et Gjennemsnit af de sidste 5

Aar, og kaldte man en Tiendedel af den ny Guldment (en Ment af

5 Grammers Bruttovægt) en Krone, saa vilde efter dette Konverte-

ringsforhold 10 Daler blive 18 Kroner, 1000 Daler 1800 Kroner,

hvorved man ved Omskrivning af Gjældsforhold kom til at bevæge

sig i langt nemmere Sterrelser, end om man efter det tidligere om-

talte Forslag skulde forandre 1000 til 1011. Gaar man ned ad, saa

fik man for Danmark 1 Daler = 180 Ore, 8 Skilling = 15 Øre,

1 Skilling = 2 Ore, hvilket Sidste vilde være analogt med, hvad der

var sket i Sverig, hvor 12 Skilling var sat til 25 Ore. For Norges

Vedkommende blev en Species 360 Ore, altsaa 1 Skilling Norsk

netop lig 3 Ore. For Sverig stillede Sagen sig lidt vanskeligere,

idet en svensk Daler vilde blive 90 ny Ore, 10 gamle svenske Ore

blive lig 9 ny. Men disse Tal frembød dog forholdsvis lette Reduk-

tionsforhold, i alt Fald fuldt saa lette som dem, der vilde fremkomme

ved Tiltrædelsen af noget af de andre Systemer. Overfor det tydske

System vil det gunstigste Forhold være, at 4 Daler Dansk eller 8

Daler Svensk, = 3 preussiske Thaier, blev lig 9 Mark Tydsk, 1 Daler

= 2V4 Mark, d. e. 225 Pfennige. Det var ikke noget nemt Reduk-

tionsforhold. Vi vilde ikke kunne udtrykke nogen eneste Skillemant,

ja, ikke engang V2 Rd., i Pfennige, men maatte gaa til halve

Pfennige, som kun vilde være til Nytte i Bayern. Han skulde imid-

lertid ikke dvæle nærmere ved disse Betragtninger, da det i en For-

samling som denne, hvis Medlemmer ikke alle kunde være Sagkyndige

i strengeste Forstand og som ikke havde nogen afgjerende Stemme,

ikke vilde kunne nytte at komme ind paa en for dyb Detail. Han

stillede derfor følgende Forslag:

Forsamlingen beslutter at anbefale

Vedtagelsen af en Guldmønt af 5 Grammers Bruttovægt,

^/lo fint, altsaa indeholdende 4,5 Gr. fint Guld, som skandina-

visk Guldmøntenhed.

Formanden meddelte, at han foruden de allerede fremsatte

Forslag havde modtaget følgende:
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Af Konferensraad David:

Uden at tage Beslutning om Enkelthederne af en tidssva-

rende Mjøntreform i de tre nordiske Riger, vedtager Forsam-

lingen, idet den udtaler sin Tak til de Medlemmer, der ved

deres talentfulde Foredrag have bidraget saa væsentligen til

at oplyse dette ligesaa vanskelige som vigtige Spørgsmaal,

at henlede de nordiske Regjeringers hele Opmærksomhed paa

ønskeligheden af:

at Guldfoden snarest mulig antages,

at Decimalsystemet gjennemfares, og

at Overensstemmelse i Henseende til Møntsystem mellem

de tre nordiske Riger opnaas.

Af Departementschef Benz o n-Buchwald:

Til Møntenhed tages en Guldmønt ^/lo fin af Bruttovægt

5 franske Grammer (= 0,01 Pd.) og

Guldmønten gjøres til tvunget Betalingsmiddel efter et

ved dens Indførelse fastsat uforanderligt Værdiforhold til de

• ældre omløbende Mønter.

Af Cand. phil. S. de Gæhler:

Som Møntenhed tages ^'loo af 1 9B (å 500 Grammer)

Guld af Finhed 0,9.

Denne Enhed benævnes „Krone".

1 Krone deles i 10 Mark

1 Mark — - 10 Penninge.

1 Penning— - 10 Hvid.

Af Lektor Blomstrand fra Gøteborg:

Motet uttalar den onskan:

Att den nu varande olikheten i varde melian den svenska,

danska och norska sillfverspecien så snart och så fullståndigt

som mojligt må borttagas.

Paa Grund af den fremrykkede Tid afbredes hermed Forhand-

lingerne, og, efterat næste Mede var ansat til den felgende Dags

Formiddag Kl. 9, hævedes nærværende Mede Kl. 5.
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Andet Møde
Frodiigoii den 5to Juli Kl. U.

Protokolion for forrige Mode blov ojjlæHt.

Kftor Dii^-sordonon fortsattes don i forrig-e Mode paabegyndte

Forhandling af Overgang til Guldmøntfoden, mod Solv
som Skille ni o nt, og Fællesskab i Mont for do tre nordiske

Riger.

Lektor Blomstrand från Goteborg yttrade, att hufvndmotivet,

hvarfor ban f(»r niiHot framstilllt sitt forslag*), vore det, att ett

liknande forslag blifvit på StockbolmsmOtet for 6 ur sedan forka-

stadt med endast en, hogst två rosters majoritet. Man hade vid

den tiden kommit till insigt om svenska riksbankens forlust på den

export af svenska silfverspecier, som i icke obetydlig skala bedrefs

af åtskilliga tyska handelshus, och man maste hålla de vid njimnde

mote narvarande danskar och norrmiln råkning derfor, att de rostade

for en sådan forandring af den svenska specien, att det icke långre

skulle blifva utlåndingen mojligt genom handel med den samma bereda

sig en vinst på den svenska allmilnhetens bekostnad.

Huru nodvåndigt det år att i dylika frågor bygga endast på det

bestående, icke på theorier, derom vittnade det vid samma mote fattade

beslut att antaga den franska guldfrancen. Knappt 6 år åro sedan

dess forflutna och dock hafva omståndigheterne under den tiden så

foråndrat sig, att det år osåkert, huruvida francen står qvar annat an

som pappersmynt. Men icke mindre nodvåndigt år att i detta som

andra fall hafva folkets val for ogonen och tal. maste derfor tillkånna-

gifva sin tacksamhet till Professor Broch for de ord, han i sådant

hånseende under gårdagen uttalat.

Hvad frågan om ofvergång till guldmyntfoten anginge, vore det

tydligt, att denna ofvergång icke kunde åstadkommas på annat sått,

an derigenom, att man forst och fråmst anskaffade ett mynt, som er-

kånnes såsom verkligt betalningsmedel. Hårtill fordras åter, att det

verkligen finnes till, att det år af allmånheten kåndt och omtyckt

och att forbindelser, utstållda på detta mynt, åro lika begårliga, som

samtidigt utstållda forbindelser på annat gållande mynt. I Sverige

forsokte man en sådan ofvergång formedelst Carolinen. Huru den

utfallit, derom ville tal. icke doma, men måhånda kunde man deraf

draga den slutsats, att åfven framtida forsok i den riktningen skola

blifva fåfånga. Åfven borde man lågga mårke till, att de folkslag,

*) Se Side 69.
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som representera guldrayntei, blifvit påtviugade detta raynt af den orsak,

att bankerna i foljd af ofordelaktiga myntlagar funnit med sin fordel

ofverensståmmande att inlosa med guld i stallet for silfver.

Såsom ett exempel, viirdt att efterlikna, ville tal. framhålla Ham-

burg, ett samhiille, som i penningeviisande våger mera iin hela det

ofriga Tyskland. Der hade man, for att gora sig oberoende af det

dåliga tyska myntet, beslutat sig for att utfårda forbindelser, betalbara

med fint silfver.

Sedan tal. visat den storre eller mindre svårigheten for de sår-

skilde uordiska rikena att ofvergå till ett gemensamt silfvermynt, slot

han med att komplimentera de danska og norska man, som i mynt-

frågan upptrådt på ett sått, som ådagalade, att de ingalunda ville

draga fordel af de missforhållanden, som i fOrenåmnde fall nu åro rå-

dande i Sverige.

Formanden bemærkede, at han betragtede den sidste Talers

Forslag *) baade som et Ændringsforslag eller Tillæg til de andre For-

slag om Overgang til Guldmentfoden og tillige, hvis disse Forslag for-

kastedes, som et selvstændigt Forslag.

Departementschef Benzon-Bucliwald vilde ikke have taget Ordet,

hvis han havde troet, at vi kunde slutte os til nogen af de bestaaende

Møntordninger, hvad enten det nu var den engelske, den tydske eller

den franske, og at man kunde vente i en nærmere eller fjernere Frem-

tid, at en af disse vilde blive den almindelig gjældende. Han troede

imidlertid, at man med Sikkerhed kunde sige, at dette ingensinde

vilde ske, ikke alene fordi national Forfængelighed vilde forhindre det,

men ogsaa fordi ingen af dem indeholdt Sandhed eller en Ide, der

kunde bære den frem. Udgangspunktet for det engelske System var

saaledes en ren Tilfældighed, idet det hvilede paa en ældre engelsk

Vægt, som man havde delt i 20 og 12. Det tydske System var vel

gaaet ud fra et rigtigt Princip, nemlig 500 Grammer som Enhed, og

stod altsaa i Forbindelse med det metriske System; men derefter del-

tes det igjen vilkaarligt i 139V2 Dele, fordi den ældre tydske Daler

var ^/3o af et Pund Salv, og da hver Daler deltes i 3 Mark, gik der

altsaa 90 Mark paa 1 Pund Selv, saa at 10 Mark var V9 Pund.

Da nu det nuværende Forhold mellem Guld og Selv var sat til 15^2 : 1,

*) Se Side 69.
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var man kommen til den vilkaarligo Storrelse: 139V2 Daler (hver 10

Mark) paa 1 IMind fint Guld. Det franske Montsystom var vel sam-

monhængondo nunl dot metriske System o^^ indeholdt Sandhed, men der

var oprindelig den Feil derved, at Forholdet mellem Solv og Guld var

forudsat at skulle være uforanderligt ir)Vi>: 1, og num fik da ved at

dividere 15^'2 ind i 5 Grammer (= 1 fiank) en uendelig Decimal-

brek som Enhed. Man gjorde altsaa et Brud paa Systemet ved at

gaa ud fra den Foiltagelse at tro, at man kunde bevare Forholdet mel-

lem Guld og Selv uforanderligt. Dertil kom endnu, at det franske

System endnu bevarede den dobbelte Mentfod, hvilket gjorde det far-

ligt for ethvert Land at træde i Forbindelse med det, idet man ikke

vidste, hvilken Dag det kunde gaa over til igjen udelukkende at bruge

Selv, naar nemlig Kursforholdene forandrede sig saaledes, at man

kunde fiude sin Regning derved.

Men gaves der da intet bedre System end noget af disse tre?

Jo, der gaves det rent metriske System o: det samme, som laa til

Grund for Solv-Franken, altsaa 5 Grammer Guld, hvoraf Vio Legering.

Et saadant System var der Udsigt til at faa almindelig antaget; Mi-

chel Chevalier og Wclowsky havde i sin Tid udtalt sig for det, og det

var kun af Mangel paa Indsigt, at Frankrig ikke var gaaet ind der-

paa. Ogsaa i Nordamerika havde der reist sig Stemmer for det, og

hvis nu de skandinaviske Riger optog det, saa vilde det store Udland

neppe undse sig for ogsaa at gaa over dertil, medens der ikke var

Udsigt til, at enten Tydskland nu skulde ville gaa over til det franske

System, eller omvendt Frankrig gaa over til det tydske. Dernæst stod

det omtalte System i nært Forhold til det franske System som 1 : 1 5,5,

ja, nærmere ved dette end ved noget af de andre, paa samme Tid

som det dog ogsaa havde Tilknytningspunkter til det engelske og det

tydske. Det var imidlertid umuligt at finde et fælles Maal for de

forskjellige Menter. Broch havde ved sine Tal vist, at de forskjellige

Menter .alle variere i Værdi, og Forskjellen maatte betegnes ved Mil-

liondele eller en uendelig Decimalbrek, saa at, hvilket System man

end valgte, vilde der altid indtræde en Difference. For øieblikket

vilde dette dog ikke være af Betydning for de nordiske Lande. Ved

det af ham anbefalede System vilde Forholdet nu omtrent være 15

Guldfrancs lig 5V2 danske Dalere eller lidt over, men om dette For-

hold vedblev at være neiagtig det samme, beroede paa, hvorledes For-

holdet mellem Guld og Selv var paa den Tid, da vi antoge Systemet,

og her maatte det da erindres, at en stor Difference i Overgangseie-
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blikket ofte var bedre end en lille, idet Menigmand lettere mærkede

den første end den sidste. Naar man valgte enten et af de bestaaende

Systemer eller det af Broch eller det af Levy anbefalede System, med

andre Ord, naar man ikke vilde gaa ud fra det metriske System, saa

skulde man være konsekvent og sige, at man slet ikke vilde have

dette System indfort og ikke tage det for en Del, thi det var kun at

sætte ny Lapper paa en gammel Klædning. Wallenbergs Forslag her

spaaede ikke godt for den omhandlede Sag, skjøndt han trode, at

Wallenberg holdt paa det metriske System, men han vilde da have

været konsekvent, naar han ogsaa her havde taget dette som Udgangs-

punkt. For vort Vedkommende vilde det ikke gjere nogen stor For-

skjol, hvilket af Systemerne vi fik. Toge vi det tydske System, saa fik

vi en vanskelig Forbindelse med det franske og det engelske, og toge

vi det rent metriske System, saa fik vi en let Forbindelse med det

franske System men da naturligvis igjen en vanskeligere Forbindelse

med de ovrige Systemer. Det metriske System havde imidlertid Udsigt

til med Tiden at blive gjældende i Frankrig og England. Det var

mere fransk, end Frankrig eller dog Flertallet i Frankrig selv var for

øieblikket, og hvis man hørte til dem af Frankrigs Venner, der lige-

som Jobs Venner finde saa mange Feil at rette hos den, hvis Ven de

kalde sig, saa vilde man her kunne glæde sig over at have en Feil

at rette. Hans Forslag*) var iøvrigt stillet saaledes, at der ikke var

sagt Noget om Overgangstilstanden, idet dette var et Punkt, hvis Af-

gjørelse maatte afhænge af, hvorledes Forholdet til sin Tid var mel-

lem Guld og Sølv. — Mod Davids Forslag**) indvendte han, at det lod

hele Spørgsmaalet ligge hen til Afgjørelse i forskjellige Kommissioner;

men i Kommissioner var Ideen ofte i Mindretal, og man kunde frygte

for, at en Kommissions praktiske Hensyn vilde lede den til lignende

vilkaarlige Tal 139V2, 279, 620 eller et andet vilkaarligt Tal, som

man kjendte saa godt andetstedsfra.

f. d. Statsrådet, Grefve Henning Hamilton från Stockholm ammårk-

te, att myntfrågan hade såvål under gårdagens som dagens sammantråde

blifvit behandlad af personer, som åt densamma egnat vidstråckta stu-

dier och en stor del af sin verksomhet. Det vore derfor icke utan en

viss tvekan, tal. ginge att yttra sig i denna fråga, der åt hans ord

svårligen kunde tillmåtas annan betydelse, an i egenskap af ledamot

*) Se Side 69.

**) Se Side 69.
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af den Hvouska rikscla^'oii. (Han ail ini^fi i nå^'ra dotaljor af frfigan,

villo han pil donna grund ondast i korthet yttra sig ofver det bland

de franistiillda forslagen, noinligon lir. Ktatsradot Lovy's, som, enligt

hvad tal. troddo sig kiinna, inoin Danmark hade stora sympatier fOr sig.

F«">rslagot vore nemligon sådant, att det onuijliggjorde ett gemensamt

mynts antagande inom de tre liinderna, (diuru dot tydligen innebure

vasendtliga furdolar for den danska allmanlieton. Om Sverige skall

vidtaga foriindringor i sitt nu giillande myntsystem, maste det nemli-

gon ske i ofveronsståmmolso med hvad som redan iir giingse hos nå-

gon eller några bland do stOrre handlande natiouerua och framforallt

bor man tilise, att foriindringen blir sådan, att den icke foran leder till

enskilda fOrluster. Skilnaden mellan den danska riksbanksdalern och

två riksdaler svenskt riksraynt vore dock allt for liten, for att icke

vid mindre transaktioner samma forlust skulle tillskyndas innehafvaren

af sistnåmnde myntstycke, som den svenskarne nu lida vid handeln

med danskarne. Vida lattare skulle man fatta cfvergången till ett

fråramande system, om forandringen blefve så stor, att den vid hvarje

transaktion verkligen framkallar behofvet af att anstålla en råkning.

Man hade som bevis for huru svart allmånheten har att finna

sig i forandring af myntsystem anfort, att i Sverige ånnu mångenstå-

des skulle raknas i skilling. Tal. ville medgifva att så verkligen vore

forhållandet i en del mera aflågsna orter, men faste uppmårksamheten

på, att det då vore benåmningen skilling, men icke skiljerayntet, som

forekomme. Skulle i något enstaka fall ett skillingsstycke verkligen

dyka upp, kunde man vara forvissad om att innehafvaren forstode jem-

fora dess varde med orets. Tvårtom hade man i Sverige den erfa-

renheten, att allmånheten med stor låtthet såtter sig in i sådana for-

åndringar, då de åro verkliga foråndringar. Så t. ex. vore forhal-

landet med det for ej lange sedan antagna nya systemet for matt, mål

och vigt, då decimalsystemet infordes med helt och ballet nya benåm-

ningar på underafdelningarne.

Ett yttrande af hr. Levy ville tal. icke forbigå, ehuru det egent-

ligen icke horer till frågan om myntsystemen. Han hade nemligen

sagt, att Danmark forser Sverige och Norge med silfver. Detta skulle

onekligen vara rått lyckligt, såframt det skedde for intet, men tal.

vore ofvertygad, att ingen dansk mark ånnu kommit ofver till oss,

utan att man forstått taga valuta for den, och då betyder hela saken

ingenting annat, an att ett såmre mynt fortrånger ett båttre. Erfa-

renheten vore densamraa från en mångd andra lander, men den lårde
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ock, att, sedan man val fått ()gouen oppna for den forlust man på det ena

hållet lider, beniigenheten att raottaga det andra landets mynt formin-

skats. Onskvårdt skulle det emellertid vara att få detta missforhål-

lande upphafdt, icke blott for forlustens skull, men åfven derfor, att

det nodgar till att i Sverige bibehålla de små sedelvalorerna.

I afseende på de ufriga forslag, som blifvit framstållde, ville tal.

for sin del gerna bitråda hr. Professor Broch's i de åtta f(3rsta punk-

terna, men då det for ofrigt vore sådant, att, ifall det vid en omrost-

ning skulle segra, majoriteten med all såkerhet blefve ringa, ansåg

han klokast, att man forenade sig om hr. Conferens rådet David's, hvari-

genom dock i sjelfva verket ingeuting annat vore sagdt, an som såges

och erkånnes åfven utom motet.

Cand. phil. S. de Gæhler kunde fuldstændig slutte sig til Motiverin-

gen af Benzon-Buchwalds og Scharlings Forslag, med hvilke hans Forslag*)

stemte overens. Dette gik ud paa en saa radikal Forandring, at

dets Antagelse vilde tvinge Befolkningen til fuldstændig at gaa ind

paa den Mantforandring, som det tilsigtede. Han havde levet i

Slesvig fra 1850 til 1870 og havde altsaa oplevet tre Møntforan-

dringer: Overgang fra Kurant til Rigsmont i 1854, Tilbagegang fra

Rigsment til Kurant i 1864 og Overgang igjen fra Kurant og Rigs-

mønt til preussisk Mønt i 1868, men i intet af disse Tilfælde var

det lykkedes fuldstændig at gjennemføre Forandringen, hvad der

havde sin Grund dels i nationale Antipathier og Sympathier, dels i

at de gamle Mønter vedbleve at have fuldkommen lovlig Kurs, og

dels og fornemlig i at Forandringen ikke var betydelig nok. Mellem

en Skilling Kurant og tre Skilling dansk var Forskjellen saaledes kun

^'15, og en saadan lille Forskjel agtede Folk ikke paa, hvortil endnu

kom, at i de to Tilfælde vedbleve Navnene paa Mønterne, baade de

store og de smaa, at være de samme som de havde været for og

efter de forskjellige indtraadte Forandringer. Dette afstedkom og

afstedkommer endnu stor Forvirring, og der var endnu Folk, som

aldrig bleve kloge paa, at der virkelig var gjennemført en Forandring,

som vedkom dem. Gik man derimod ind paa en radikal Forandring

paa den Maade, at Mønten endogsaa ikke tilnærmelsesvis beholdt sin

midlertidige Størrelse, Navn og Inddeling, saa stillede Forholdet sig

anderledes. Det vilde saaledes efter hans Forslag være umuligt at

*; Se Side 69.
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lade f. Ex. en P'irskilling ^';ia ved Siden af Vion af den ny sterste

Ciuldmont eller b^/:\ Skilling og umuligt at lade f. Ex. on Skilling

gaa ved Siden af 10 Hvid. Folk maatte da felge med Forandringen,

hvis do ikke hvert Oieblik vilde lide et endogsaa betydeligt Tab.

Lod man saaledes 5 Rdl. være lig med en Krone, og der i Danmark

blev udpræget 2 Daler i Skillement pr. Hoved, saa vilde der efter

Levys Forslag fremkomme et Tab af 4 pCt., som repræsenterede en

Sum af over 140,000 Rdl. for dem, der fulgte en saadan Beregning,

og dette Tab vilde da fornemlig komme til at hvile paa Årbeiderne

eller paa de Smaahandlende, der leve af Årbeiderne. Disse Handlende

vilde nemlig ikke kunne vise de mindre værdifulde Menter fra sig,

naar de præsenteredes dem. idet det er de eneste Monter, Årbeiderne

have, og de vilde heller ikke kunne sige til Arbeideren: Du faar for

4 pCt. mindre Varer, naar jeg skal tage den Ment. Ved hans For-

slag vilde man altsaa undgaa den Stagnering, som altid vilde vise sig,

naar Mentforandringen kun var lille og umærkelig.

Formanden spurgte den sidste Taler, om han fastholdt sit

Forslag.

de Géeliler erklærede ikke at have Noget imod, at det ikke

blev afstemt.

Formanden erklærede derpaa, at han ansaa Forslaget for bort-

faldet.

Exekutor Bergenholtz från Croteborg, som framstallt forslag

derom att guld skulle vara den enda vårdemåtaren med gram såsom

råkne- och myntenhet, ogillade samtlige ofrige forslag, då enligt dem

silfver och guld skulle komme att myntas i så små bråkdelar, att

myntet endast komme att beteckna ett namnvårde men ingenlunde

utgora ett vigtvårde. Grammens betydelse såsom viirdemått beståmmes

deraf, att tio tusen gram innehålla nio kilogrammer fint guld. Silfver

borde endast utmyntas till skiljemynt jemte koppar, och vårdeforhål-

landet mellan silfver och guld skulle vara 1 : 15, melian koppar och

silfver 1 : 20. Då emellertid vårdeforhållandet mellau guld och silfver

icke kunde antagas stadse blifva detsamma, maste silfvermyntens

vigt, men ej deras fiuhet efter omståndigheterna hojas eller sånkas.

Finheten hos såvål gnid som silfvermynt skulle vara O, 9.

På så sått sknlle man enligt tal. formenande med låtthet kunna

infora ett internationalt mynt, som så att saga talade for sig sjelf,
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alldeiistiind det stiidsc angafve sitt verklif^a varde. Forandringen

blefve iifven då af så genonigripande natur, att den just till foljd

deraf med latthet kunde genoniforas.

På dessa grunder ville tal., till Universel Råkne-
och Myntenhet foreslå frdjande:

Guld skall ensamt vara vårdemiitare (Standard) ocli

alttså utgora grunden for myntvåsendet.

Råkne- och myntenheten skall vara Gram, till naran

och vigt lika med den i Europa nu antagna Franska vigten-

heten Gramme.

Dess betydelse som vardemått beståmmes deraf att Tic

Tusen Gram innehålla Nio Kilogrammer fint guld.

Hundradelen af Grammen kallas Cent.

Om utmyntningen.

Silfver utmyntas endast till skiljemynt, likaså koppar.

Vårdefurhållandet mellan silfver och guld skall vara som

1 : 15, samt emellan koppar och silfver som 1 : 20.

Då likvål vårdeforhallandet mellan guld och silfver icke

kan vara lika från den ena tiden til den andra, skall silfver-

myntens vigt, men ej dess finhet, efter omstandigheterna

hojas eller sånkas.

Guldmynt skall innehålla 900 delar tint guld och 100

delar koppar, hvilken blandning kallas Myntguld.

Skiljemynt af silfver skall jemvål innehålla 900 delar

fint silfver och 100 delar koppar, hvilken blandning kallas

Myntsilfver.

Skiljemynt af koppar skall innehålla 950 delar koppar,

40 delar tenn och 10 delar zink, hvilken blandning kallas

Myntkoppar.

Konferensraad David begyndte med at udtale, at dengang han

mod Slutningen af det foregaaende Møde havde indgivet sit Forslag*),

stod Sagen paa et andet Standpunkt end nu. Efterat han med spændt

Opmærksomhed og levende Interesse havde fulgt alle de Herrer, der

havde havt Ordet igaar — og han var overbevist om, at alle de

Tilstedeværende havde fulgt dem med den samme Opmærksomhed og

Interesse — var han kommen til det Resultat, at der vistnok var

*) Se Side 69.
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mo^on Uoiii,t,^liO(l, idet Knlivcr liavdo sit Systom, som lian vilde pjen-

nonifore, men at det do^^ liavdo vist sig, at der var enkelte

Kaidiiialjinnktcr, hvorom Alle vare enige, og han trode derfor, at

Forsamlingen burde udtale sig Ibr og vodkjcnde sig de Punkter,
"

hvori man var enig, og lade de kontroversale Punktor ligge og ikke

tage nogen Beslutning m. H. t. dom. Han havde i Dag hort den

Indvending derimod fra en meget agtet Side, at paa don Maado

gjorde Modet ikke noget positiv stærkt Skridt til at sætte en bo-

stemt Reform igjennem; men han tillod sig at tro, at Modets Udta-

lelser langt snarere iik Betydning og Vægt, naar man indskrænkede -

sig til at udtale det, hvorom Alle vare enige, i Stedet for at fremtvinge

eller foranledige en Flertalsbeslutning, som dog altid vilde blive et

tvivlsomt Lod i Vægtskaalen. Han havde endnu en Grund til at tro,

at man ikke burde udtale sig paa bestemt Maado eller tage Beslut-

ning om, hvad der skulde tilraades, og det var den, at de tre Natio-

naliteter vare repræsenterede paa hel forskjellig Maado ved denne

Sammenkomst. Vedtoges saaledes Etatsraad Levys Forslag, som han

vilde kalde det „danske" Forslag, mod overveiende Flertal, saa kunde

det meget gjerne være, at det baade paa det ene og det andet Sted

hos vore Stamfrænder vilde blive betragtet som ganske naturligt, at

naar der var over 200 danske Medlemmer og kun henimod 100

svenske og norske Medlemmer tilstede, saa maatte den Proposition, der

sluttede sig nærmest til det bestaaende danske System, faa Flertal

for sig. Blodet er aldrig saa tyndt, at det jo er tykkere end ^'and,

pleier man at sige, og han tillod sig at tro, at naar man i en saa

vigtig Sag var tvivlraadig — og det var vistnok gaaet de fleste af

dem, der ligesom han selv alvorlig havde beskjæftiget sig med dette

Spørgsmaal, at de vare tvivlraadige m. H. t. Modaliteten af det

Standpunkt, der var det tilraadelige — saa gjorde man bedst i, kun

at udtale sig mere i Almindelighed. Naar man havde ment,

at Vedtagelsen af det af Taleren stillede Forslag ikke vilde have

den Betydning, som et Forslag, vedtaget af et Mode som det nærvæ-

rende, kunde gjore Fordring paa, saa vilde han, belært af Erfaringen

fra en halv Snes videnskabelige internationale Konferencer, i hvilke

ban havde deltaget, tillade sig at gjore opmærksom paa, at de en-

stemmige Beslutninger, man paa disse havde vedtaget m. H. t. visse

Hovedpunkter, havde havt Indflydelse ikke blot i Norden, men ogsaa

i alle de Lande, der havde været repræsenterede paa disse Konferencer,

medens de underordnede Punkter eller Hovedpunkter, hvori der havde
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været store Menirgsforskjelligheder, snart vare blevne godkjcndte af

et Land og snart forkastede af et andet. Do tre nordiske Regjeringer

vilde upaatvivlelig lægge stor Vægt paa, at Forsamlingen udtalte sig

enstemmig for Overgangen til Guldfod, for Gjennemferelse af Decimal-

systemet og for det lieist ønskelige i, at Overensstemmelse i Hen-

seende til Møntsystem kunde træffes mellem de tre nordiske Riger.

I Dag stod han imidlertid paa et noget andet Standpunkt end igaar.

Af de Talere, der vare optraadte i dette Mede, syntes Lektor Blom-

strand at ville blive staaende ved Sølvfoden. Bortset fra Faren

derved, skulde han kun gjere opmærksom paa, at ganske vist var

Sølvfoden antagen af Hamborg og Holland, men hvad der senest var

sket paa disse to Steder turde vel vise, at man idetmindste var høist

betænkelig ved at blive staaende derved, og naar Blomstrand havde

paaberaabt sig, at Guldmøntsystemet endnu ikke var indført i noget

Land, saa kunde han paa ingen Maade give ham Ret deri. Det

bestod tvertimod lovlig i hele Europa med Undtagelse af Norden,

Finland og Holland, og om end til en Tid den dobbelte Møntfod i de

Lande, der havde sluttet sig til den latinske Konvention, faktisk havde

været antaget, saa at snart Guld og snart Sølv havde Overvægten,

saa var Guld dog lovlig Mønt i disse Lande. — Taleren havde troet,

at man var enig om Decimalsystemet, men nu havde han hørt tale

om et „rent" Decimalsystem i Modsætning til et „forkvaklet". Man

havde paaberaabt sig „Ideer" og sagt, at man ikke skulde lægge for

stor Vægt paa det Praktiske. Han for sit Vedkommende havde nu

al Respekt for Ideer og han havde tilbragt en stor Del af sit Liv i

Ideernes Tjeneste, men han vidste ogsaa, at naar man vilde holde

fast paa et Princip med begge Hænder, saa hændtes det ikke sjeldent,

at man kom til at handle ganske principløst. Han trode endvidere,

at var der noget Tilfælde, hvor man skulde handle efter, hvad der

var praktisk rigtigt, saa var det i Møutsageu, thi vilde man i denne

gaa alene efter Ideer, saa vilde man have meget lange Udsigter til

at føre den igjennem. — De af Benzon-Buchwald, Scharling og de

Gæhler stillede Forslag indeholdt ingenlunde noget Nyt. Antydninger

i lignende Retning vare allerede fremkomne for 2— 3 Menneskealdere

siden, men de havde ikke gjort om ogsaa kun et Hanefjed fremad i

det praktiske Liv, og han var overbevist om, at naar saa smaa Stater,

som de nordiske Riger vare i Sammenligning med det øvrige Europa,

vilde indføre et saadaut System, saa vilde de finde de største Vanske-

ligheder ved at sætte sig i merkantil Forbindelse med andre Stater.
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Han var bango for, :it man ved at forkaste, livad don franske Nation

selv ansaa som en konsekvent Gjonnemf^)rclsc af det metriske System,

ojr vod at ville indfore et renere Decimalsystem end det, som det

metriske Systems Oplinder havde troet at kunne lade sig noie med,

vilde komme til Noget, der efter Ideen kunde synes over-

maade smukt men som i Praxis vilde være overmaade slet. Han

vilde derfor ikke tage sit Forslag tilbage, thi det var hans Overbe-

visning, at naar et overveiende Flertal sluttede sig til det, saa vilde

en saadan Beslutning virkelig have stor Vægt hos de tre nordiske

Kegjeringer.

Bankdirektør Wallenberg från Stockholm forklarade sig icke

ånyo skolat hår taga ordet i myntfrågan, såvida ej helt nya for-

slag framstiillts, sedan han senast yttrade sig, och han ansåg sig

nOdsakad gora några erinringar deremot.

Hvad då forst betråffade Herr Prefessor Scharlings och De-

partementschefen Benzon-Buchwalds forslag, så har det flera olå-

genheter, dels att ånnu dylikt mynt ingenstådes år i bruk, och att vi

voro for fåtaliga såsom nation betraktade att taga initiativet till ett

dylikt forslag; dels blef tiendedelen af denna myntenhet enligt

talarens tanke alltfor stor såsom råkneenhet; och slutligen vore

forslaget icke så conseqvent med hånsyn till deciraalindelningen, som

det af Herr Michael Chevalier, hvilket afsåg att taga tio gram

guld såsom myntenhet. I hvarje fall måtte man tånka på det rent

praktiska och utforbara. Talaren hade åfven han tånkt sig ett ideal

for myntsystem, men ehura nojsamt det kan vara att på lediga stun-

der spekulera ofver sådana forslag, skulle han icke hår framlågga sitt

ideal, emedan dylikt ledde till ingenting. Hvad man hår bor soka år,

att komma till naget myntsystem, som har eller kan hafva hopp

om att få en storre utbredning bland Europas civiliserade

nationer.

Talaren bad nu få yttra sig om herr Conferencerådet Davids

forslag att fåsta de nordiska regeringarnes upmårksamhet på onsk-

vårdheten af: „att guldmyntfoten snarast mojligen antages, att deci-

malindelningen genomfores, och att ofverensståmmelse i myntvåsendet

må upnås emellan de tre nordiska rikena". På detta forslag kan

såkerligen alla ingå, men talaren fann det saga alltfor litet såsom

enda uttalandet i myntfrågan af ett mote, som borde representera

framåtskridandet. Alla onska vi ju att guldmyutfot och decimal-
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ndelning samt ofverensstJimmelse i myntvasendet inom de

tre rikena måtte upnås, men talaren, som icke ansåg det likgiltigt

hurudant de tre rikenas tnyntsystem blef beskaft'adt, ansåg af stor

vigt, att man uttryckte sig något mera fullståndigt. Der saknades

uti forslaget det vigtiga uttalandet, att silfvermynt framdeles endast

bor begagnes såsom skiljemynt. Forslaget inskrånkte sig till att

de tre foga talrika nationerna, ej upgående tiisammans till fullt åtta

millioner menniskor, skulle få sitt eget lilla myntvjisende for sig, utan

någon anslutning till talrikare nationers myntsystom. Hårmed borde man

icke kilnna sig tillfreds, ty gor man en sådan myntreform, så får man

nog gripa sig an, att återigen gora en ny myntreform, langt innan

den forstå hinner blifva genomford. På det såttet får man under

samma mansålder två myntreformer i stallet for en.

Talaren varnade emot den illusionen, att en myntreform låter sig

i en handvåndning verkstållas. Man tror, att man skall kunna genom

dekreter formå, att forbindelser på tusentals millioner, enskilda emel-

lan, skola, efter en godtyckligt upgifven kurs, blifva omskrifna inom

få år! Man har hår talat om statsmakternas rått att beståmma en så-

dan kurs emellan nuvaraude silfvermyntet och guldmyntet och om en

dylik våldsam lag, som antingen kommer att gynna fordringsegare

eller gåldenårer, skulla komma att galla till ovillkorlig efterråttelse.

Man har sagt att enår statsmakter stiftat expropriationslagar, så

skulle det också gå an att genom lag beståmma: huru mycket en

fordringsegare får i guld for sin gåldenårs forbindelse å silfver. Men

man bor akta sig att expropriera fordringar, ty det blir en inkråkt-

ning på egande ratten.

Huru soker man att utfinna den kurs mellan silfver og guld,

som skall representera den hogsta råttvisan? Jo, man tager prisup-

gifter på silfver och guld under ett storre eller mindre antal år,

och utråknar derefter en me delsiffra och denna vill man insåtta i

den blifvande lagen. Men man forbiser hårvid den vigtiga omståndig-

heten, att det år prissstållningen emellan de ådla metallerna under

en furfluten tid, som man utan vidare bekymnaer eller omsvep vill

tillåmpa på forbindelser som forfalla till betalning under en kom-
mande tid, och det år håruti som orimligheten ligger, desto storre

som det år uppenbart omojligt att gora en simpel råknefråga af mynt-

reformens ofvergång, hvars alla faktorer ingen dodlig på forhånd kan

kånna. Det enda råttvisa år att låta hvarje forbindelse gåldas efter

lydeisen och man behofver icke befara, att almånna roreisen kommer

6
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att sviifva i okunnij^liot om iildro l'iM'bindolsors riitta viirde vid t'orfallo-

da^'On; ocli pii dot siittct skulle oii livar siikraKt komma till sin ratt.

Da ialaron af redan upgit'na skiil aiisag det af framstjlendG vif^t,

att niir vi vidtaga myntrct'orm, da icke allenast gora den gemensam

tVir do tre rikena, utan dcrjemto ansluta oss till något myntsystem, som be-

gagnados af en eller flora af do talrikarenationorna, hvarigenom manga latt-

nader tillskyndas liandeln och attarsverksamlieten, så bad han, att så-

som tilliigg till herr Conferensrådet Davids forslag få framstålla foljande

:

„att silfvermynt framdeles endast bor l)egagnas såsom
skiljemyut, och

att, vid blifvande myntreform och ofvergång till

guld, de tre skandinaviska rikena må fullståndigt an-

sluta sig till något myntsystem, som redan blifvit af en

eller flera bland Europas talrikare nationer antaget".

Professor Frederiksen mente, at Wallenbergs Ændringsforslag

vel kunde antages, men at det ikke var nedvendigt, idet Guldfod ikke

kunde forstaas anderledes end som et Møntsystem, baseret paa Guld

alene, men selvfølgelig med Sølv ved Siden af sig som Skillemønt.

Han vilde tillige, forinden han gik over til det, han egentlig havde,

begjæret Ordet for, bemærke, at naar det baade fra norsk og svensk

Side var blevet gjort gjældende, at man ved Omskrivning af Gjælds-

fordringer ikke skulde tage Hensyn til Forholdet mellem Guld og Sølv

paa den Tid, da Møntovergangen fandt Sted, men til Forholdet paa

Forfaldstiden, saa forekom dette ham ikke rigtigt; det var et baade

meget indviklet, upraktisk og vistnok heller ikke noget retfærdig

Princip, idet Formodningen dog snarest maatte være for, at man havde

ansat Betalingen som den var ansat, fordi det da var det almindelige

Betalemiddel. Det Naturlige var da, at man, samtidig med at man

forandrede Mønten, omskrev Fordringerne. — Han havde begjæret Ordet

for at gjøre Forsamlingen opmærksom paa en enkelt Side af Sagen,

der kun saa temmelig i Forbigaaende var bleven berørt. Den Sæt-

ning, han vilde fremsætte, kunde maaske ved første øiekast synes

noget haard, idet den gik ud paa at spørge: Hvad Brug har man

egentlig for Mønten? Det vilde interessere ham at faa dette Spørgs-

maal besvaret. Noget Andet var det, at vi i høi Grad havde Brug

for en Guldfod og for Guldbarrer, der laa i Bankernes Kjældere eller

vandrede fra Bank til Bank, fra Land til Land; men han var ikke i

Stand til at se, hvad Brug vi havde for møntet Guld. Sætningen

vilde, som sagt, maaske synes noget haard og stærk; men man kunde

Intet indvende derimod. Spurgte man ham om, hvorledes da den her-
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skende Opfattelse i modsat Retniiif,^ var innli^s saa vilde hau henvise

til det Naturlige i, at der havde været og endnu var en overordenlig

Uvillie mod Repræsentativer. idet Mønthistorien, navnlig Papirs-

pengenes Historie, fra en tidligera Tid ganske naturlig havde frem-

kaldt Fordomme, som havde bemægtiget sig den almindelige Bevidst-

hed selv hos et stort Antal Videnskabsmænd. Undersøgte man der-

imod paa det omhyggeligste, hvad Nytte man virkelig havde af det

møntede Metal, saa var han ikke i Stand til at indse denne Nytte;

derimod saa hau, at man ved at gaa over til Repræsentativer vilde

opnaa umaadelige Besparelser af rent Metal, af Arbeide, undgaa hele

dette uhyre Tab af Rente foruden Slid og Tab ved ulykkelige Til-

fælde. Han saa kun én Mangel ved dette System, nemlig Befolk-

ningens Fordomme derimod, men han saa ogsaa, hvorledes de Lande,

der i længere Tid havde havt et ordnet Seddelsystem, befandt sig vel

derved, fordi de stode sig derved. Man slap tillige derved for Ment-

ningsomkostninger og for den Usikkerhed i Pengenes Værdi, de Sving-

ninger, der fremkom ved disse Omkostninger, Forskj ellen mellem Me-

talværdien og Møntomkostningernes Tillæg. Et fuldstændigt Mønt-

system kunde endogsaa slet ikke tænkes uden Repræsentativer paa

Barrer. Efter Alt, hvad der bl. A. fremgaar af den engelske

Møntkommissions Betænkning, maatte Møntningsomkostningerne kræves

erstattede af dem, der lade mønte ; men derved kom der Svingninger ind

i Pengenes Værdi. Det vilde tillige være en overordenlig Støtte for

Bankerne, som da kun behøvede at have liggende i ædelt Metal, hvad

der netop kunde blive Spørgsmaal om at sende andre Steder hen, men

som da ikke behøvede at være forberedte paa at vexle til indenlandsk

Brug, hvad der i Virkeligheden heller ikke var Anledning til. Broch

havde omtalt som en Fordel ved Guldmønter, at man saa kunde sende

Guld ogsaa fra de smaa Stæder; men Taleren trode ikke, at det var

praktisk at gjøre saadanne Forsendelser; han trode tvertimod, at den

Slags Operationer snarere koncentrerede sig mere og mere hos Bankiererne,

i Bankerne paa de store Pladser, hvorved vistnok ogsaa Omsætnin-

gerne skete paa billigste og bedste Maade. Den Sætning, han havde

udtalt, var heller ikke saa ganske ny; den var en af de mange Sæt-

ninger, som den store, praktiske Børsmand og Nationaløkonom Ricardo

havde sendt ud i Verden, en sand og praktisk Sætning ved Siden af

hans mange altfor abstrakte Sætninger, og L. N. Hvidt havde hos os

tildels anbefalet det samme. Det var imidlertid en Tanke, soui han

paa ingen Maade vovede videre at dvæle ved; han havde kun anset

6*
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dot lor sin Pligt :it oriudie om den, (U den viir af ])riikti«k IJetydiiing^

vod donno Sags Ordning. Spurgsinaalct om Banksodler indeholdt for-

ovrigt lor vort Vodkonimeudo ovorordenlig Moget; thi den Dag da vi

tik Montonhod sammen med do tt* andre Higer, var don danuko Natio-

nalbanks Monopol forbi. Hvorfor gik nemlig svonsko Sedler ikke i

dette ^ieblik her i Danmark? Fordi der var Kurs paa dem, saa at

do, naar de kom herind, hurtig vendte tilbage, enten ikke modtoges

til pari eller opkjebtes. Anderledes vilde det derimod være, naar der

var Moutenhed; thi ligesom nu danske Sedler gaa i Sverige, eller

navnlig gik, til Jernbanen og andre Myndigheder satte Kurs paa dem,

vilde da svenske og norske Sedler gaa i Danmark. Med den sterste

Anerkjendelse havde han set Nationalbankens udmærkede Direktion

desuagtet interessere sig levende for dette Spergsmaal (Her

afbrød Formanden Taleren med den Bemærkning, at han vistnok

gik lidt ud over den foreliggende Sag.) Taleren indrømmede dette og

undskyldte sig med, at det Spørgsmaal, han havde reist, var i og for

sig saa interessant, at man ved at tale om det let glemte sig selv. —
Han vilde slutte med at stille et Forslag, der muligen kunde samle

et Flertal om sig. Han trode nemlig ikke, at det var muligt, hvor

meget han end kunde ønske det, at komme til yderligere Beslutninger

end dem, der vare foreslaaede af David, men da han maatte tillægge

Wallenbergs Bemærkning om, at der i Davids Forslag manglede et

Fremskridt, nogen Betydning, saa vilde han foreslaa følgende Tilfoi-

ning til det tredie Punkt i Davids Forslag: „samt at der i dette

Øiemed dannes en fælles Kommission af Mænd fra de

tre Eiger". Den eneste Indvending, der kunde gjeres derimod, var

maaske den, at det kom for sildig; men den danske Møntkommission,

og Danmark maatte jo dog tages med, skulde, som bekjendt,

først nu begynde paa sit Arbeide, og Sagen vilde neppe blive for-

sinket, ved at Mænd fra de andre Kiger traadte sammen med den og

forstærkede den. Hans Forslag faldt iøvrigt tildels sammen med

Punkt 11 i Brochs Forslag, idet en Konvention som den der nævnte

jo forudsatte fælles Forhandlinger. Naar der skulde stemmes i Dag

over de stillede Forslag, vilde, saavidt han kunde se, Levys Forslag

faa Flertallet for sig; men efter Hamiltons Yttringer vilde dette sætte

Forbindelsen i denne Sag mellem Danmark og Sverige i meget stor

Fare, og, som det var fremhævet af David, maatte denne Forbindelse

mere end alt Andet stilles i Forgrunden. Det af ham fremsatte

Forslag var stillet af ham i Forening med Statsrevisor Gad. Det
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fremkom ndelukkende, fordi han ansaa det for praktisk, men han

tilstod ganske vist, at det tillige var med en vis Glæde, at han i denne

Sag vilde se en Kommission træde sammen, der var fælles for de

tre Riger.

Formanden gjorde opmærksom paa, at der var endnu 3 Talere,

som havde begjæret Ordet, nemlig Prof. Hill fra Lund, Prof. S ch ar-

li ng og Konferensraad David, og da det tillige var at vente, at

baade det sidste og tidligere Foredrag vilde foranledige, at

endnu Flere vilde ytre sig, maatte han paa Grund af Tidens Korthed

gribe til et Middel, som han iøvrigt nødig greb til, nemlig spørge,

om Medlemmerne ikke ansaa sig for saa tilstrækkelig instruerede, at

de nu kunde gaa til Afstemning.

Da Forsamlingen besvarede dette Spørgsmaal bekræf-

tende, erklæredes Forhandlingen for sluttet.

Formanden bemærkede, at dei foruden de allerede anmeldte

Forslag var stillet følgende:

Af Departementschef Benzon-Buchwald og Professor S ch ar-

lin g, hvilket skulde træde i Stedet for de af dem særlig stillede Forslag*)

og var saalydende:

„Forsamlingen beslutter at anbefale:

Vedtagelsen af en Guldmønt ^/lo fin af 5 franske Grammer

Bruttovægt (= 0,01 ^), altsaa indeholdende 4,5 Gr. fint Guld, som

skandinavisk Guldmentenhed, der gjøres til tvunget Betalingsmiddel

efter et ved dens Indførelse fastsat uforanderligt Værdiforhold til de

ældre omløbende Mønter."

Efter at Formanden derpaa havde angivet den Orden, hvori de

forskjellige Forslag vilde komme til Afstemning, skredes til denne, hvorved

1. Ændringsforslag af Bankdirektør Wallenberg til Konfe-

rensraad Davids Forslag, saalydende:

I Forslaget indsættes i Stedet for den sidste Sætning:

^at Sølvmønt fremdeles kun anvendes som Skillemønt, og

at ved Overgang til Guldmøntfoden de tre skandinaviske

Riger i Forening slutte sig til et Møntsystem, som allerede er antaget

af en eller flere af Europas talrigere Nationer"

forkastedes.

2. Ændringsforslag af Professor Frederiksen og Statsrevisor

Gad, tiltraadt af Grev H. Ham il ton, til samme Forslag:

*) Se Side 68 og 69.
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Som Slutning tilfoios: „samt at der til dette Oiemed dannes en

fælles Kommission af Mænd fra de tre Riger/*

vedtogos mod stort Flertal.

;i. Konforonsraad Davids Forslag med den vedtagne Tilfoining,

saalydendo

:

Uden at tage Beslutning om Enkelthedorn(3 af en tid«-

svarendo Mjøntreform i do tre nordiske Riger, vedtager For-

samlingen, idet den udtaler sin Tak til de Medlemmer, der

ved deres talentfulde Foredrag have bidraget saa væsentligen

til at oplyse dette ligesaa vanskelige som vigtige Spjørgs-

maal, at henlede de nordiske Regjeringers hele Opmærk-

somhed paa Ønskeligheden af:

at Guldfoden snarest mulig antages,

at Decimalsystemet gjennemføres, og

at Overensstemmelse i Henseende til Møntsystem mellem

de tre nordiske Riger opnaas, samt at der til dette

jOiemed dannes en fælles Kommission af Mænd fra

de tre Riger.*)

vedtoges med et aldeles overveiende Flertal

Som Følge af denne Afstemning bortfaldt samtlige de øv-

rige stillede Forslag.

Hermed var denne Sags Forhandling sluttet.

Redaktor Sohlman från Stockholm hemstållde till hr Ordforan-

den, huruvida man icke kunde besluta, att hvarje inledande foredrag

icke finge utstråckas utofver en timmas tid och hvarje annat foredrag

utofver en fjerdedels timma. Visserligen stode ett sådant beslut i

strid mot arbetsordningen, men tal. trodde det vara nodvåndigt, så-

framt diskussionerna skulle leda till något resultat.

Formanden erklærede, at han vel ifolge den Magtfuldkommen-

hed, der efter parlamentariske Regler tilkom ham, vilde kunne fyldestgjøre

den af den sidste Taler udtalte Tanke; men ligesom han af nærlig-

gende Grunde ikke havde ønsket at gjøre Brug af denne Myndighed,

saaledes saa han heller ikke nogen Mulighed for at bringe et Forslag

') Saavel denne som de evrige af Medet fattede Beslutninger ere

blevne tilstillede den danske Regjering gjennem Conseilspræsidenten

og den svensk-norske gjennem den herværende svensk-norske Gesandt.
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i den af den sidste Taler antydede Retning under Afstemning. Han

haabede imidlertid, at dennes Bemærkninger vilde gjere deres Virkning

som et fromt ønske, der ogsaa deltes af Formanden, idet det var

overordenlig magtpaaliggende at tilendebringe den Dagsorden, der var

foreskreven Modet. Den vigtige Sag, der nu var afsluttet, optog i

den Grad alle Sagkyndige baade i Danmark og de to andre Riger, at

den lange Tid, der var medgaaet til dens Behandling, paa enhver

Maade kun kunde anses for vel anvendt. Med Hensyn til de andre

foreliggende Spergsmaal vilde han derimod bede baade dem, der ind-

ledede dem, og dem, der ellers maatte tage Ordet, om at fatte sig i

storst mulige Korthed og præcisere deres Udtalelser og Forslag saa me-

get som muligt. (Her! Har!)

Formanden afbrød her Mødet i 20 Minuter, hvorefter det atter

optoges Kl. 12.

Formanden meddelte, at den i Gaarsmødet omtalte Beretning

fra den norske Komite *) nu var modtagen og vilde blive omdelt, samt

at Toldinspekter Winther havde tilstillet ham nogle Exemplarer af en

af ham udgivet Piece: „Et Par Ord om Arbeids-Nedlæggelse", hvilke

kunde erholdes i Bureauet,

Efter Dagsordenen foretoges derpaa:

I. Det metriske Maal- og Vægtsystems Indførelse i

de tre nordiske Riger, samt

II. Den mindste Værdi for Banksedler,

hvilke tvende Sager forhandledes under et og indlededes af

Bankdirektør Wallenbergfrån Stockholm. Tal. tillkiinnagaf, att han

under det korta uppehållet i ofverlaggningarne, utstrukit åtskilligt, som

han eljest haft for afsigt att anflira, angående de frågor, som af honom

blifvit våckta. Men den langt framskridna tiden gjorde nodigt, att

enhvar fattade sig kort. Redan for nitton år sedan, då tal. vid sven-

ska riksdagen foreslog det metriska systemets inforande for matt,

mål och vigt, anforde han, att detta år det enda system, som har

hopp om att vinna någon storre utbredning. Denna forutsågelse har

*) Se Side 16 og Bilag III.
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gått i fuUbordLiii, ty utan ;iU nu upprakna allu smarre jemkningar, fftr

att bringa lloni uf do iildre systomen i OfvoronsHtammolso med det

motriska systoiuots miitt ocli vigtouhetor olier nugon af doHH uiider-

afdolningar, sa hade Euglaiid ar 1864 tillåtit att det metriska ayste-

mot må få conventionolt tillampas, samt det stora tyska kejsarriket

genom forfattuing af 17 Augusti 18G8 antagit samma system. Det

borjade tillåmpas den 1 Januari 1870 och triidde i full kraft i hela

riket med innevaraude år. Det torde således få anses obestridligt, att

deuna fråga går framåt och att den dagtingan, som vill skjuta ali-

ting på framtideu, icke kan frigtira sig från farhiigan att nudgas gifva

med sig.

Svenska Veteuskapsakademieu foreslog icke: „till inforande i

Sverige det metriska systemet for matt, mål och vigt, oaktadt detta

systems stora fullkomlighet, oaktadt alla de fordelar det erbjuder åt

ett folk som redau vant sig dervid, och oaktadt detta system år till

alla sina detaljer redan gifvet." Uti detta yttrande fann talaren det

hogsta loford, som kunde gifvas åt något system. Svenska riksdagen

uttalade sig år 1850 till formålnfor: „ett enklare system grundadt på

decimalindelningens konseqventa och vetenskapliga tillåmpning." Men

nar år 1854 decimalindelningen infordes i svenskt mål, matt, vigt

och mynt, så segrade farhågorna for ofvergångens svårigheter, och man

beholl några af de gamla enheterna, på hvilka decimalindelningen til-

låmpades. Man hade i Sverige haft vida mindre svårigheter vid ofver-

gången an man på forhånd forestållde sig, och tal. antog exempelvis

att en tillokning af 3 procent for att få den danske pott lika stor med en

fransk li tre, icke skulle vålla så stor begrepps-forvirriug som de i

Danmark nu brukliga sju rymdemåler.

Vid nationalekonomiska motet i Stockholm 1866 hade motet ut-

talat sig for det metriska systemets antagande och i en serskild punkt

den onskan, att gramvigten ofordrojligen skulle såsom medicinalvigt

antagas. Detta sistnåmnde hade sedan dess blifvit upnått genom en

forordning af år 1869 „angående det franska matt och vigt systemets

anvåndande for medicinskt bruk". Nu forefoll det tal. alldeles klart,

att kunde man i så grannlaga åmnen bruka detta system att måta och

våga, så borde man också kunna bruka det i alla andra fall, der måt-

ning och vågning ifrågakom. Emot dem, som ville gora dessa frågor

till nationell egendomligheter, som borde bevaras, erinrade tel. exem-

pelvis, att tyngd år den kraft hvarmed en kropp trycker på sitt un-

derlag, och att vigt år bestammandet af denna krafts styrka. Der ligger
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således ingenting i den frågan som kan kallas egendomligt f5r någon

nation, utan bor denna fråga anses såsom en internationel ange-

lagenhet, hvarigenom handel ocli rorelse underliittas och stor tids-

besparing vinnes, så snart flera civiliserade nationer måta med samma matt

och våga med lika vigt. Någongång hade tal. hOrt anforas såsom skål

emot gemensamhet i matt och vigt, att „man icke kunnat få ett gemen-

samt sprak". Siftrorna aro dock ofverallt gemensamma och de tala

sitt sprak. Hvad man nu borde efterstråfva, vore att vidtaga sådana

anordningar, att alla sifferupgifter, som beteckna matt och vigt, blifva

så enkla, att de af alla utan afseende på nationalitet och utan om-

råkningar kuuna upfattas och forstås. Detta kan vinnas och det

står att vinua genom en anslutning till det metriska systemet.

Under det att man betånker sig på den stora reformen, torde

man bora uttala den forhoppning: att gram vig ten må ntan drojsmål

antagas i de tre nordiska rikena vid sådana allmanna verk, som stå i

nårraare berijring med den stora allmånheten.

Talaren framstållde derefter foljande forslag till motets antagande :

1) att det metriska systemet, så fort ske kan, anta-

ges såvål i afseende på hvarje slag af matt, som i af-

seende på vigt och med de indelningar och benåmningar,

som dertil] hora.

2) att gram vig ten ofordrojligen antages såsom tull-,

post- och myntvigt, samt vid jernvågstrafiken.

Talaren hade begårt och erhållit ordforandens tillåtelse att nu,

då han hade ordet, åfven yttra sig om det andra af honom våckta

sporjsmålet, angående den minsta banksedelvalor, som under

normala forhållanden borde tillåtas. Tal. erinrade att v exe In leder

sitt ursprung ånda från Venedigs och Genuas lysande dagar, då dessa

emporier for verldshaudeln utofvade ett så ofantligt inflytande på civi-

lisationen, men banksedeln år en mycket yngre upfinning, som gjordes

i ett land ^der de stora afstanden och de små kapitalen nodgade till

många anstrångningar for att lifva foretagsamheten. Det var sven-

sken Palmstruch, som år 1656 upfann banksedeln och forst for-

anledde, att den kom i bruk. Det år sannolikt att han, som endast

ville underlåtta de tunga liqviderna, ej kunde ana hela betydelsen af

denna sinnrika upfinning, som åfven nu helt såkert skulle vara mera

beundrad, om den ej vore så allmånt kånd, att man betraktade dess

tillvaro såsom den naturligaste sak i verlden. Ingenstådes hade
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banksedeln i tVtrliål lande till rnrnlsens omfang ^jort så mycken

nytta nr,h skarta som i Svorigo. Iii^'on var villi^'are att erk«nna

banksodolns stora nytta iin tal., mon lian ville att lilmpli^'a i^t^^'^rder

sknllo vidtagas f5r att forebygga, att dot nyttiga ej blefvo skadligt, -

ja! till och med i vissa fall vådligt. Hvarje banksedel borde hos ut-

gifvaren omedelbart knnna ntbytas mot mynt oftor lydeisen och

ingen banksodel borde tillstiidjas A så liteu valOr, att en mangd dy-

lika banksedlar kunde ur den allmflnna roreisen bortsopa allt annat

mynt iln de obetydligaste skiljemynt. Det år en nationel angelågonhet

att i allmånna roreisen så att saga „i folkets fickor" finnes mynt .

såsom tillråckligt underlag for roreisens betryggande. Detta

saknades i Sverige och genom små banksedelvalOrer i stallet fOr mynt

liade man, utan att ana anledningen, varit underkastad en mångd små

kriser, som oroat och stort allmånna foretagsamhetens jemna gang.

Småsedlar upptagas och dragas ur allmånna roreisen vida låttare ån

mynt. Banksedeln år ett kreditpapper och huru stort fortroende ett

dylikt ån åtnjuter och fortjenar, bor det icke intvingas i de aldra minsta

liqvider i den dagliga roreisen. Begrundande de mårkliga ofverlågnin-

gar i England, som slutade med att bannlysa banksedeln å ett punds

valor, hade tal. kommit till den ofvertygelsen, att under normala for-

hållanden ingen banksedel borde tillstådjas mindre ån 2 ganger mynt-.

enheten i guld. Det vill saga att om till myutenhet antages

Danmark ett myntstycke af fem riksdaler Danskt, så borde minsta

banksedelvaloren vara tio riksdaler Danskt. Om till myntenhet anta-

ges det nya tyska tiomarksstycket af guld, så borde minsta

banksedelvaloren motsvara 17V2 riksdaler svenskt, och om Carolinen

blir antagen till myntenhet, så blef minsta banksedelvaloren omkring

Qorton riksdaler svenskt. Tal, lade synnerlig vigt deruppå, att ingen

banksedel borde lyda å mynt enheten, ty det storde vårdebegreppet

hos folket, ifall sjelfva myntenheten hade något representativ. Det

kunde icke heller ifrågakomma under normala forhållanden att utgifva

banksedlar, som representerade skiljemynt. Sådant låter endast forsvara

sig når råtter nod står for dorren och mangen gang skulle det helt visst

hafva varit klokare, om man okat den råntebårande statsskulden i stallet

for att tillgripa utgifvandet af pappersmynt, hvilket synes vara

råntefritt, men som i sjelfva verket år det dyraste bruket af all-

månna krediten. Tider hafva funnits, då man i Sverige knotade ofver

att vederborande ej behagade „utslåppa tillråckligt medpengar". Man

forestållde sig att pengar kunde tillverkas liksom andra boktryckeri-
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konstens aister. Från dessa tider hårstamma sammanblandningen af

myntfrå^an med bankfrågan, men numera skiljer man lyckligt-

vis eraellan mynt ocli banksedel. Det var denna skilnad tal. ville

betrygga genom beståmmelsen att banksedlar endast kunde ntgifvas

å valorer motsvarande två eller flera ganger myntenheten.

Såsom skål hvarfore tal. hår vidrort denna Mga och framstållt

den till ofverlåggning ånsk6nt hvarken danska riksbanksdalern eller

specien numera hade någon representant bland de brukliga sedel-

valorerne erinrade han, att vid sarafårdseln grannlånderna emellan kunde

det under brydsamma tider uppkomma rått stora olågenheter om ett grann-

lands småsedlar ofversvåmmade. Den storre roreisen reder sig nog,

men den mindre, den dagliga får nppbåra alla olågenheterna.

Tal. hemstållde hårefter det motet behagade uttala den onskan :

att ej mindre banksedelvalor må, under normala

forhållanden, tillåtas an den, som i varde motsvarar 2

ganger myntenheten i guld.

Professor Frederiksen kunde fuldkommen slutte sig til Wallen-

berg med Hensyn til ønskeligheden af at indføre det metriske System.

Derimod maatte han anse det for fuldkommen urigtigt at gaa heiere

op, hvad Grændsen for Seddelstørrelsen angik. Det var let forklarligt

— han mindede saaledes om de Misbrug, der endogsaa havde fundet

Sted i England — at der i flere Lande var blevet foretaget en Ind-

skrænkning af Seddelmængden; men paa andre Steder, som f. Ex. i

Frankrig og ogsaa for Tiden i England, kom man mere og mere bort

fra den Anskuelse, at man ikke skulde have smaa Sedler. Naar man

f. Ex. gjennemløb den store franske Bankenquéte, der indeholdt for-

trinlige Oplysninger fra økonomer fra alle Lande samt fra praktiske

Bankierer, saa fandt man deri de bedste Vidnesbyrd for smaa Sedler.

Undersøgte man, hvad der var hensigtsmæssigst, saa kunde han ikke

andet end se, at netop de smaa Sedler vare de bedste og mindst ska-

delige der, hvor man frygter dem. Det hed sig vel, at man burde

forbyde dem, for at have mere ædelt Metal til Udførsel af Landet,

naar det behøvedes ; men det var ikke Mønterne, men Barrerne i Ban-

kernes Kjældere, der vare skikkede til at sendes ud. Det hed sig

endvidere — og det var maaske et af de vigtigste Argumenter, man

havde til Raadighed — at i Pengekriser vilde de smaa Sedler blive

gjorte gjældende mod Bankerne; men Erfaringen viste, ar det netop

ikke var de smaa, men de store Sedler, der i saadanne Tilfælde kom
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tilbap^e til ^n(lløsni^^^ Man havdo siuilodos ved Uaiikornfi pjennom^aaet

den ^'jonnoniHnitlif^o Lobotid for de forsk jellii^o Sedlor, of< det havde

da vist sig, at det naturligvis var de smaa Sedler, der lob længst.

Paa don ene Side egne netop do cirkulerende Monter sig slettest til at _

være Reservefond, til at sende ud af Landet, og paa den anden Side

ere de smaa Sodler endog særlig lidt risikable, fordi de fortrinlig fast-

holdes af Omsætningens Hehov. Selv i England hævede sig nu den

ene Stemme efter den anden mod den tidligore Frygt for smaa Sedler.

Der var ogsaa en Tid, hvor man i Skotland, der er saa beremt for

sit Banksystem, vilde have indført Forbud mod smaa Sedler, men det

fandt Modsigelse fra alle Sider; selv den store Walther Scott optraadte

for dem i et Par smaa Flyveblade under Navnet Maladu Malagrow-

thos, og haus Ord fandt Gjenklang hos hele det skotske Folk, saa-

ledes at man maatte opgive den paatænkte Forandring. Det var vel

muligt, at man maatte træffe nærmere Bestemmelse i den Henseende,

saa at Staten ikke overgav dem saa frit til privat Bankvirksomhed

som det skete med de større Sedler, men han maatte paa det Bestem-

teste anbefale at beholde dem. Hvorledes følte man saaledes ikke Be-

kvemeligheden ved disse smaa Sedler, naar man kom til Sverige!

Lektor Blooistrand från Goteborg inståmde med hr. Walleuberg

i afseende på onskvårdheten af det metriska systemets inforande, men

med Professor Frederiksen rorande vådan af att borttaga de små sed-

larne. Tal framholl till en borjau, huru dessa sedlar blifva staten

langt billiga re an det klingande skiljemyntet, som år utsatt for en

kostsam slitning. Desutom vore allmogen i Sverige så inforlifvad

med småsedlarne, att den icke til något pris skulle vilje skilja sig

från dem. Derfor skulle det vara hogst betånkligt, om den svenska

enriksdalerssedeln borttoges. Erfarenheten havde lårt tal., att om

man i Sverige vill liqvidera 20 Rdr. i silfver, så maste man bedja om

ursåkt; icke så om man lemnade summan åfven i de minsta sedlar,

Då dertill komme, att sedeln vore hvad såkerhet betrålfar minst lika

god som silfver och vida ofver guld, fann tal. icke något skål, hvarfor

man i detta hånseende skulle utan allt gagn åndra det bestående.

Bankdirektør Levy havde nærmest bedet om Ordet for at under-

støtte det af Wallenberg fremsatte Forslag om Sedlernes Størrelse,

men han var dog nødt til at sige et Par Ord ogsaa om Frederiksens

Forslag, der gik i stik modsat Retning. Det gjorde ham ondt, at

1
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den Tanke var bleven udtalt her, at det skulde være vel^^jerende for

Verden og nødvendigt for god Pengecirkulation at have de mindst

mulige Sedler og den sterst mulige Udbredelse af dem. Taleren

fremviste Prover paa amerikanske Sedler, lydende paa 20, 15, og 10

Cents, og paastod ligeoverfor Prof. Frederiksens Negtelse af, at det

havde været hans Mening at gaa til saa smaa Sedler, at Konse-

kvensen af Frederiksens Tanke maatte være den, at vi virkelig skulde

lyksaliggjeres med saadanue Papirer. Hvis en saadan Tanke var

bleven fremsat af en Papirfabrikant, som blot vilde have god Afsæt-

ning paa Papir til Bankerne, saa kunde han forstaa den, men det

gjorde ham ondt at se den fremkomme fra en Mand, der ellers havde

økonomisk Indsigt. Tanken om det fordelagtige ved at have smaa

Sedler gik stik imod al Erfaring og Theori. Taleren havde ifjor i

Østerrig og i Italien hørt saadanne Yttringer som: „De forbandede

smaa Sedler,'* „Pokker i Vold med de smaa Sedler'*, og noget lig-

nende vilde man sige overalt; thi Intet var saa fordærveligt for den

økonomiske Udvikling som de smaa Sedler og det af forskjellige

Grunde. Han gik maaske noget yderligt i sin Opfattelse, men efter

hans Mening var Intet mere ødelæggende for Sparsommelighedssandsen

hos den store Masse af et Folk, end naar man opvartede det med

Papir og kun med Papir. Hos den arbeidende Klasse f. Ex. vaktes

ikke Sparsommelighedssandsen saameget, hvor Sedler var det alminde-

lige, som hvor Sølv og Guld vare det; der var noget Magisk, noget

Forførerisk ved Metallet, saa at naar man havde faaet et Stykke i

Haanden deraf, vilde man gjerne have ét til, men „Lapper Papir",

hvad brød man sig om dem ! Taleren havde været Medlem af en grøn-

landsk Kommission. Han maatte bekjende, at han havde været

ligesaa uvidende som de fleste øvrige Medlemmer om grønlandske

Forhold, og næsten det eneste praktiske Cdbytte af dens Forhand-

linger havde været en Reform af det grønlandske Seddelsystem.

Han havde i denne Kommission faaet at vide, at der i Grønland

cirkulerede Sedler, og at Grønlænderens Opbevaringssted for de Sedler,

han fik, var hans Støvler, og naar Sedlerne da efterhaauden havde

faaet en saadan sammenæltet Form, at de begyndte at genere, saa

vendte Grønlænderen blot Støvlerne om og brød sig ikke mere om

Sedlerne i den Skikkelse, de havde. Der var nu hvert Åar blevet

sendt noget Sølv op til Grønland, og Følgen deraf havde været, at

der var blevet oprettet Sparekasser deroppe. Det havde vist sig, at

naar Grønlænderen først havde faaet ét Tremarkstvkke i Haanden,
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vilde liiin gjorno liavo ol luulot og ot trcdio, incd andre Ord, han for-

stod, at han lior havdo med Værdier at gjere. Store Gnldnionter

vilde han dog ikke anbefale at sende derop. Tog man nu Sagen fra

en aldeles alvorlig Side og saa hen til \ erdens Gang i Stedet for til

blotte Theorier, saa niaatte man nødvendigvis komme bort fra Theorien

om meget smaa Sedler. Han vilde hente et Exempel fra P'rankrig.

Der var i de sidste Aar overgaaet Frankrig stor Ulykke, som

havde vakt Medfølelse hos Alle; men hvad havde mere bidraget til,

at det ikke var bukket under for det materielle Tryk, som Tysdkland

i sin Begjærlighed havde pint det med og som det havde havt Uret

i at paalægge det, end netop dette, at Frankrig havde havt en uhyre

stor Masse Metal i Omlob ved Siden af Sedler? Derved havde det

kunnet tage det ferste Sted af, og naar Ulykke rammer et Land,

gjælder det jo netop om i ferste øieblik at kunne hjælpe sig selv.

Det havde Frankrig kunnet gjere, fordi Cirkulationsforholdene vare saa

særdeles heldige, men havde Frankrig havt Papir oer atter Papir i

Omleb, vilde Metallet været fortrængt, og saa vilde det ikke have havt

den rodfæstede Kredit, det nu havde, og ikke strax i første øieblik

have kunnet mede Tydskland med sine Milliarder , saa at det i

Grunden var i de Milliarder af Guld og Sølv, det havde i Omløb, at

Frankrig havde fundet sin Støtte. Vilde man derimod sætte den ene

Papirmølle i Gang efter den anden for af Papiret at lave Sedler, saa

Gud hjælpe det Land, hvor det skete! Tydskland var nu kommet i

Besiddelse af disse Milliarder, og havde sat ikke Papirmøller, thi

dertil ere Tydskerne for solide, men Møntværkstederne i Bevægelse,

og i Berlin, Strasborg og paa 5 eller 6 andre Steder var man i fuld

Beskjæftigelse Dag og Nat med at mønte Guld. Men hvor bliver

dette Guld af? Taleren havde nylig i Medfør af sin Stilling maattet

rette følgende Spørgsmaal til en Bankier i Tydskland: Hvis National-

banken i Kjøbenhavn skulde ønske et større Beløb i Guldmønt kan

den saa faa det? Der var blevet svaret : „Naar der er Spørgsmaal om

enkelte Stykker, er der Haab om at kunne skaffe dem, men store Summer

ere ikke at faa". Og hvorfor ikke? Fordi der maa gjeres Plads i Cirku-

lationen for den store Guldmasse. Naar man virkelig vil skabe en

Guldfod og holde Guld i Cirkulation, maa der ske store Inddragelser

ikke blot af Sølvmønt men ogsaa af Sedler, og derfor vover man

ikke i Tydskland at slippe Guldmassen løs, førend man samtidig kan

inddrage den store Masse Papir og Sølvmønt, der nu findes. Man

saa altsaa, hvorledes man tænkte og dømte i audre Lande om det af
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Frederiksen berørte Sporgsmaal. Paiur er jo nemlig altid et billigere

Kreditmiddel end Guld, der kan derfor ogsaa let opstaa Krig imellem

dem, og det er Grunden, hvorfor man i Tydskland forl)ereder sig paa

at inddrage Sedlerne. Altsaa skal nuiii have en virkelig Guldmøntfod

og vil man opretholde den saaledes, at der linder en Guldcirkulation

Sted, saa at det ikke er forbeholdt Bankdirektøren alene at se paa

Guldet i Bankens Hvælvinger, saa maa man sprede den over hele Landet

for at den kan komme Haandbankerne til Nytte under vanskelige

Forhold og ligeledes være en lignende Reserve for Staten i vanskelige

Tider paa samme Maade, som Sølvcirkulationen nu er det i Danmark.

Taleren kunde derfor slutte sig til Wallenbergs Forslag, dog under den

Forudsætning, at Møntenheden i Guld ikke blev større end omtrent 5

Rdl. dansk, Paa den anden Side vilde han ganske vist tilraade, at

man, hvis en Beslutning som den, Wallenberg tog Ordet for, kom til

Udførelse, gik tilværks med Lempe og ikke altfor rask. Nu var

man i Danmark vant til Femdalersedlerne og satte Pris paa dem.

Der skulde heugaa nogen Tid, inden man vendte sig til de ny Guld-

stykker, og man burde ikke altfor meget komme i Strid med Folks

Vaner. Her i Danmark vilde Sagen imidlertid gaa ganske rolig.

Dersom der pludselig fra Finautskassen regnede ned 8— 10 Mill. Rdl.

i Guld i Femdalerstykker, saa vilde Banksedlerne snart forsvinde af

sig selv, og de store Pengeinstituter i Norge og Sverige vilde ligeledes

snart anerkjende det Hensigtsmæssige i en saadan Forandring, Han
vilde nemlig aabenbare, at det forholdsvis koster meget at fabrikere

smaa Sedler, og naar i sin Tid Nationalbanken saa at sige lod sig

tvinge til at inddrage Endalersedlerne, saa var det i Grunden en

Tvangsforanstaltning, som den ikke ugjerne saa. Ogsaa dette Moment

var efter Talerens Mening én Grund til, for at ønske de smaa Sed-

dellapper borte. Endnu vilde han hun tilføie, at smaa Sedler i

Gruuden vare en Præmie for Forfalskning, idet Erfaringen lærte, at

det var dem, som nærmest vare udsatte for denne Industri. Faren

for at se Hundreddalersedler og Halvtredsindstyvedalersedler forfalskede

var ikke stor, men jo mere Sedlerne aftoge i Størrelse og jo mere de

som Følge heraf trængte ind i Kjældere og paa Kvistkamre, desto

større blev Faren, og desto mere skulde man vogte sig for den (Bravo).

Prof. Broch fra Christiania var fuldstændig enig med Wallenberg

og Levy. Spørgsmaalet dreiede sig her paa den ene Side om Centra-

lisation og paa den anden Side om en moderat Decentralisation. De,
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som onskodo smaa Sedler, vilde have Guldet opsamlet paa ét eneste

Sted 0^ Anvisninger paa det ude i Publikum, medens de, der vare

imod smaa Sedler, vilde have en storre Del af Guldet ud i Publikum

og Anvisninger kun som en Undtagelse. Var Contralisatiunon af Gul-

det nu stedse i Hænderne paa en fornuftig Bestyrelse, saa var det

ganske vist i mango Henseender den bedste og bekvemeste Form, og

det samme kunde siges til Fordel for al Centralisation. Menneskene

vare nu imidlertid Mennesker og ikks altid retfærdige eller forstandige,

og de vare det ikke i heiere Grad, fordi de sade sammen i sterre be-

sluttende Forsamlinger, end de vare det enkeltvis. Tog man nu i Be-

gyndelsen endog den Beslutning, at der stedse skulde være fuld Va-

luta tilstede for de Sedler, der udstedtes, og det da var gaaet godt i

lang Tid, men man saa i et øieblik kom i Knibe, saa sagde man

maaske: »Det er dog unødvendigt og haardt at paalægge ny Skatter

for at faa de Penge, vi trænge til iøieblikket; Guld- eller Sølvbehold-

ningerne i Banken have nu ligget hen i saa og saa mange Aar til

ingen Nytte; Ingen har set paa dem; Staten kan derfor godtlaane en

Del af dem og er god Garant for Sedlerne", osv. osv. Derefter gaar

det saa en Stund, og det kniber lidt værre, og saa siger man igjen :.

„Erfaringen har lært, at det er gaaet godt, og at det ikke har medført

nogen Ulempe, at vi gjorde det Laan; der ligger større Møntbehold-

ning end nødvendigt; Staten kan laane lidt mere"; men saa kommer

der maaske atter bagefter en stor Knibe, og saa tager man Alt for at

redde sig. Man har blot været vant til at se Sedler cirkulere og

mener, de maa vedblivende kunne cirkulere lige godt. Ved Politiforan-

staltninger og Tvang søger man saa at sikkre Sedlerne, og det gaar

ogsaa en Stund; men den værste Knibe kommer altid allersidst: saa

forøger man paany Sedlernes Tal, ofte i al Stilhed i Kraft af sin dis-

kretionære Myndighed; saa gaa de ned i Pris og senere varierer Kur-

sen op og ned, og dette gaar da ud over de Fattige og Smaa. De

store Bankierer derimod have fine Næser. De vide stedse, hvad der

vil komme, og de beregne Forandringen, thi det er jo Differensen, de

leve af; men den jevne Mand er det, som det gaar ud over. Han er

vant til at beregne sine Indtægter efter Sedlernes Paalydende og tror,

at han har beholdt de samme Indtægter, medens han i Virkeligheden

ikke kan kjøbe det samme for Sedlerne, som han kunde før. Han

tror, at det er Kaffe og Sukker, der ere steget i Pris, medens det i

Virkeligheden er Sedlerne, der ere sunkne i Pris. Forskjel mellem
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Sedler og Mønt staar ikke klart for ham, som aldrig har set andet

end Sedler.

Ogsaa han (Taleren) frygtede for Forfalskning af de smaa Sedler,

medens de store Sedler ikke vare saa udsatte for den Fare; man saa

nølere paa dem; disse holdt sig blandt Andet ogsaa rene, medens de

andre bleve smudsige og derved yderligere lettede Forfalskning. Hvor

man benytter Sølv, er man nødt til at bruge temmelig smaa Sedler;

indførte man derimod Guld, kunde man inddrage de mindre Sedler, og

da kunde Bankerne, hvad der nu er Tilfældet i England, gaa over til

bestandig kun at udgive ny Sedler, saa at de kasserede enhver gam-

mel Seddel, der indkom til dem, hvad de ikke havde Raad til nu at

gjøre. Kunsten at eftergjøre Sedler var ved den nyere Tids Opfindel-

ser stegen ganske overordentlig, og dette fordrede da igjen yderligere

Arbeide fra Bankernes Side for at forhindre Eftergjørelse, og herved

var Sedlernes Renhed en meget vigtig Sag. Men denne var en Umu-

lighed ved Sedler af meget liden Værdi.

Konferensraad David udtalte sin Tilfredshed over, at Broch

havde sluttet sig til Wallenbergs og Levys Anskuelse om Sedlernes

Størrelse, Om den mindste Seddel netop skulde lyde paa det Dobbelte

af Møntenheden, eller om man burde gaa dybere ned til den enkelte

Møntenhed, derpaa vilde han ikke her indlade sig. Den af Frederik-

sen udtalte Mening, at man burde gaa saa dybt ned som muligt, havde

af flere Grunde overrasket ham ; men da Frederiksen ikke havde anført

nogen Grændse, og Taleren dog umulig kunde tro, at han vilde gaa

ned til den allermindste Slags Sedler, saaledes at selv Kobbermønt,

Billonen, skulde falde bort, saa vilde han ikke tage noget Hensyn der-

til. Professoren havde desuden gjort sig skyldig i en Modsigelse ved

nu at anbefale ganske smaa Sedler, medens han for en Timestid siden

havde taget Ordet for og andraget paa Barresystemet. Med al Agtelse

for Ricardo og L. N. Hvidt maatte det siges, at Barresystemet ikke

nogetsteds havde fundet Anerkjendelse, og hvormegen Høiagtelse end

de, der sade i Møntkommissionen sammen med Ricardo, havde havt

for denne, saa omtalte de dog kun hans Projekt med at grunde al

Seddelindløsning paa Barrer, som en aldeles upraktisk Grille. Taleren

havde været i England paa Møntkommissionens Tid og havde kjendt

flere af de Personer, der vare sammen med Ricardo i Kommissionen;

men han havde altid hørt disse betegne Ricardos Plan som en bisar

Ide. Han havde heller ikke hørt nogen Antydning af, hvorledes

7
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Barrosystomot skiildo iiuvondos. Hvorledes skulde man saaledes bær«

sig ad, naar on Barroanvisniiig paa 217 Rd. 1 Mk. skulde betales med

Mont? Skulde man da klippe et Stykke netop af denne Værdi af

Barren, som var langt more værd, eller hvorledes skulde man bæxe

sig ad?

Han enskede ikke at fremkalde nogen Meningsforskjellighed om

Walleubergs Forslag, hvori han var ganske enig, men han kunde dog

ikke slutte sig til en enkelt af de Grunde, som Broch havde anfert

for dette Forslag. Hans Hukommelse gik tilbage til de for Danmark

saa ulykkelige Aar fra 1807— 13, og hvad der den Gang var passeret,

erindrede han fuldkommen vel. Der kunde den Gang være sket adskil-

ligt af det, som Broch havde omtalt; men han erindrede ogsaa de

ulykkelige Aar, som Danmark for henved i O Aar siden havde gjen-

nemgaaet, og at der den Gang, til Trods for Landets udtømte Resurser,

skulde være sket noget lignende af den Slags, benegtede han paa det

bestemteste. Der var hverken fra Bankens eller fra Regjeringens Side

kommet den mindste Antydning af, at man skulde komme Finanserne

til Hjælp paa en med Bankoktroien stridende Maade, og der var ikke

fra Bankens Side sket det mindste, hvorved det kunde siges, at den

Valuta, som skulde tjene til Underlag for Sedlerne, blev angrebet, og

Menigmand derved udsat for at blive bedraget for sine surt erhvervede

Penge.

Her afbrød Formanden Taleren med den Bemærkning, at det

maatte bero paa en Misforstaaelse, naar han opfattede Brochs Ord paa

den Maade, han her gjorde, og Prof. Broch erklærede ligeledes, at no-

get Saadant havde ligget fjernt fra hans Tanke.

Taleren indrømmede, at Broch ikke direkte havde talt om Dan-

mark, men han havde dog talt om Sagen i Almindelighed, og da

Forholdene laa saa nær, opstod der en Formodning om, at Danmark

kunde have været ment. Men Taleren vilde gaa videre og paastaa,

at der ikke engang var sket noget Lignende i Frankrig i den seneste

Tid, skjøndt man der havde været i den største Forlegenhed. Det

kunde ogsaa efter Talerens Mening maaske være ulovligt, at man

havde givet Sedlerne Tvangskurs, men det var sket aldeles aabent og

offentlig. Hvad der var foregaaet i østerrig, kunde heller ikke be-

tegnes anderledes. I østerrig kunde der være Statsmænd og Bankierer,

hvis Værd han ikke skulde undersøge og bedømme, men at den

østerrigske Bank ikke havde foretaget Noget, hvorved den menige

Mands Formue kunde kompromitteres, var ganske vist. Den havde
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vel i 1857 laant Hamborger Banken og Andre en Del af sin Barre-

beholdning, men det var den Gang, da dens Sedler endnu vare uind-

løselige , og det var i alt Fald sket aabent. Man vidste i Publikum, at

Guld blev fert til Hamborg fra Wien, og man kjendte Transporterne

paa begge Steder. Det skulde imidlertid gjore ham ondt, hvis han

havde gjort Prof. Broch Uret, De smaa Sedler kunde have Synder

nok, og han vilde ikke forsvare dem. Han erindrede den Tid, da

man havde Otte- og Tolvskillingssedler, og han vidste, hvormange der

vare forsvundne. Den Gang vi i 1847 skulde gaa over til at indløse

vore Sedler, var der af Dalersedler 2,300,000 i Omløb, og de kom

alle ind paa en stor Ubetydelighed nær, men af Smaasedler, hvoraf

der var for næsten 1,200,000 Rdl. i Omløb, udeblev der for 287,000

Rdl., altsaa over 20 pCt., og det uagtet der havde været den aller-

største Fristelse til at eftergjøre dem, og der muligen endogsaa havde

været eftergjorte Sedler blandt dem, der meldte sig til Indløsning.

Formanden bemærkede, at Brochs Udtalelser hos ham ikke

havde vakt den fjerneste Tanke om, at de vilde kunne blive misfor-

staaede i den Retning, som sket var af den sidste Taler, da han

ellers maatte have bedet ham om nærmere Forklaring af dem.

Prof. Broch bekræftede, at hans Tanke ikke i fjerneste Maade

var gaaet i den af David formodede Retning.

Da Ingen yderligere begjærede Ordet, var Forhandlingen sluttet,

og man gik til Afstemning, hvorved

Bankdirektør Wallenbergs Forslag:

I. Mødet ønsker:

1. At det metriske System, saa snart ske kan, antages

saavel i Henseende til hvert Slags Maal, som i Hen-

seende til Vægt og med de Inddelinger og Benævnelser,

som dertil høre.

2. At Gramvægten ufortøvet antages som Told-, Post- og

Møntvægt samt ved Jernbanetrafiken.

vedtoges enstemmig.

Sammes Forslag:

II. Mødet udtaler det ønske:

at der under normale Forhold ikke udstedes mindre
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Sedler end saadanne, som i Værdi svare til Møntenheden i

Guld, tagen to Gange.

voUtogos med langt ovorvoiendo Flortal.

Dermed var denne Sag afgjort.

Don tredie og sidste Sag paa Dagsordenen var:

Sporgsmaalet om, hvilke fælles Formaal der ])or o |»-

stilles for Toldreformerne, hvilket indlededes af

Prof. Frederiksen. Taleren ansaa det ikke for muligt at gaa

ind paa Toldsagen i dens Helhed, naar der skulde være noget Haal>

om endnu i indeværende Mede at tilendebringe den. Efter Samraad

med den lieitærede Formand havde han derfor ogsaa frafaldet de ind-

ledende Bemærkninger, som Ingen mere end han kunde have ønsket at

fremsætte, navnlig efter at man i Folkethingets Udvalg, i hvilket han havde

havt Sæde, havde syslet hele den sidste Vinter igjennem med temmelig om-

fattende Arbeider, Toldsagen vedkommende, uden at disse dog havde fert til

noget Resultat. Han vilde her indskrænke sig til at foreslaa en Be-

slutning, som der efter hans Mening kunde være Anledning for Mødet

til at fatte. Allerede de foregaaende nationaløkonomiske Møder havde

jo udtalt sig klart og bestemt om, hvilke Grundsætninger der burde

være de ledende i Toldlovgivningen, n«nlig Ophævelse af Told paa

Raaprodukter, paa Redskaber, der ere af Vigtighed for Industrien, og

paa Livsfornødenheder samt Ophævelse af beskyttende Told. Disse

Grundsætninger vare ogsaa blevne fulgte i alle tre Lande, hvad enten

man saa hen til den udmærket oplyste svenske Finantsstyrelse , der

vel kunde sættes ved Siden af de bedste Finantsstyrelser i Europa,

eller man saa hen til de Grundsætninger, som saavel Norges Regjering

som Storthingets Komite havde fremsat, eller til de Tanker, der laa til

Grund for det af den danske Regjering i forrige Rigsdagssamling ind-

bragte Toldlovforslag og som yderligere vare blevne gjorte gjældende

af det nedsatte Udvalg, og det kunde derfor vel forsvares her at lade dette

store og vigtige Emne ligge. Der var nu til Fremme af den hele

Toldlovgivning blevet givet Anvisning paa et Middel, som i den nyere

Tid var blevet anvendt med temmelig meget Held og ogsaa var blevet

draget frem paa Mødet i Stockholm. Det Spørgsmaal maatte da na-

turlig opstaa, om der ikke var Grund til for de tre nordiske Riger

indbyrdes at gaa den samme Vei, som man i de sidste Decennier var

gaaet i saa mange andre Lande efter det Exempel, der var givet ved

Afslutningen af den berømte Traktat mellem England og Frankrig,
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Traktatveien, en Vei, der jo var bioven fulgt ikke blot af en saa

protektionistisk Magt som Frankrig, men ogsaa af Magter, som Ingen

kunde beskylde for Protektionisme, saaledes jo ogsaa af Sverig-Norge.

Det var imidlertid paa Mødet i Stockholm blevet gjort gjældende af

Sverigs udmærkede Generaltolddirekter Bennich, som han beklagede

ikke, som han havde ønsket, var tilstede her, at det ikke var i Over-

ensstemmelse med Stemningen den Gang i Sverige yderligere at fortsætte

den Vei, efterat Traktaten mellem Sverige og Frankrig var bleven

anerkjendt i 1865. Der havde været Strid nok den Gang, hed det, og

Ingen ønskede at begynde paa ny den Slags Forhandlinger. Han vilde

derfor ogsaa, i Stedet for at foreslaa Afslutning af Handelstraktater

mellem de tre nordiske Kiger indbyrdes, indskrænke sig til i Lighed

med, hvad han havde foreslaaet i Møntsagen, at anbefale, at de tre

Kegjeringer nedsatte en Fælleskomite for at gjøre Forslag til gjensidige

Nedsættelser og Forandringer i Tolden. For at motivere dette, behø-

vede han blot at minde om de mange Spørgsmaal, der maatte egne

sig for en saadan Kommission. Danmark stod saaledes i Henseende

til Toldspørgsmaalet umaadelig langt tilbage. Vi havde endnu paa

aldeles barbarisk Maade Told paa Raaprodukter og andre for Indu-

strien vigtige Artikler. Regjeringen havde vel nu gjort Skridt til

temmelig betydelig Nedsættelse af forskjellige Satser, som f. Ex. Træ-

masse, forskjellige Slags Sten, brændte Ben osv., men Udvalgsflertallet

i Folkethinget havde dog troet at kunne gaa langt videre endnu, idet

man havde ment at kunne anbefale helt at opgive Tolden paa simpelt,

uforarbeidet og lidt forarbeidet Træ, en Del af Udvalget, ogsaa han, paa

simplere Former af Jern, paa Kul, paa Tjære og andre Artikler til

Skibsbrug. Der var jo ingen Artikel, som mere umiddelbart interes-

serede Sverige og Norge end netop Træ og Jern, som i disse Lande

spille en saa overordentlig Rolle som Udførselsgjenstand. M. H. t.

Livsfornødenheder var Sverige jo gaaet meget vidt, idet det endogsaa

for nylig havde hævet Tolden paa Fisk og nu kun havde tilbage Told

paa Ris, hvis Karakter som Livsfornødenhed jo endnu var meget om-

tvistet. Hvad Norge angik, da var der vel ogsaa der sket betydelige

Nedsættelser i den Retning, men dog var endnu Korn, Smør, Ost og

Æg noget beskyttede, og dette medførte blandt Andet, at man fra

Danmark, hvorfra der føres en ikke ganske ringe Handel paa Norge

med disse Artikler, navnlig fra Jylland, førte disse Varer over

Sverige til Norge for at kunne benytte den hele eller ved Søsiden

halve Toldfrihed, der finder Sted mellem de to skandinaviske Riger
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for saadanno Varors Vodkoimnondo. I Danmark havdo Uegjcriiigcn

nu for nylig foreslaaot, hvad dor navnlig interotiaoredo Sverige, at op-

hæve Tolden paa Fisk og Ost, og Udvalget var gaaet videre endnu

ved at anbefale Toldfrihed ogsaa for Salt, Kis og rogode og saltede

Sild samt Nedsættelse for Petroleum. Hvad nu det store Ilovedpunkt,

Toldbeskyttelsen angik, da var det jo almindelig anerkjondt i alle

Lande, at den skadede Handelsomsætningen og hele den okonomiskc

Udvikling. Don nordiske Industriudstilling, der i dette -Gieblik stod

aaben, var maaske det mest levencJe Argument mod enhver Beskyttelse.

Et flygtigt Blik paa Udstillingen vilde saaledes vise os, hvilken over-

ordentlig Betydning en gjensidig Toldlettelse vilde have for alle tre

Lande. Vi saa saaledes paa Udstillingen billige svenske Trævarer,

som det kunde være af Interesse for den danske Befolkning at faa,

saasom Møbler, Dere, Vinduer osv., som netop kunde leveres saa bil-

ligt fra Sverige, fordi denne Industri drives derovre i det Store ved

Maskiner. Der var saaledes kommet Udvalget Oplysninger ihænde fra

en Mand, der var tilstede her i Forsamlingen, hvorefter vi ved at indføre

visse Varer af den Slags undertiden endogsaa vilde spare over de halve

Udgifter, selv om de kun vare i en lidt mere forædlet Skikkelse;

alene Høvlingen sparede efter Brochs Haandbog i Almindelighed

alene i Transport 15 pCt. af Træets Masse. De mere Velhavende

kunde ved en saadan Toldlettelse opnaa at faa de nydelige Parket-

gulve, som nu næsten ere forbudte hernede, Porcellænskakkelovne fra

Sverig ligesom ogsaa andre Kakkelovne af eiendommelig og hensigts-

mæssig Konstruktion navnlig fra Norge, Agerbrugsmaskiner af ypperlig

Konstruktion, som ere billigere end her i Landet, billige Vogne osv.

osv. Omvendt vilde fortrinlige danske Varer, hvis Indførsel i Broder-

landene nu forhindres ved Told, blive Gjenstand for Udførsel til disse

Lande f. Ex. udmærket forarbeidede Møbler, alle disse halve Kunst-

gjenstande, hvor vor fortrinlige Tegning er af Vigtighed, Porcellæn,

Pottemagerarbeide, Fajance, enkelte Arter Maskiner, Instrumenter af

forskjellig Slags, ja, selv adskilligt Jernstøberarbeide vil fra Danmark

kunne gaa ind i Jernets Lande. Som sagt, det allerflygtigste Blik

paa Industriudstillingen maatte give et meget levende Billede af, hvad

der kunde opnaas ved at borttage de nu bestaaende Toldskranker

mellem de tre Lande. De enkelte Landes Interesser burde hver for

sig være tilstrækkelige til at medføre et saadant Resultat, der des-

uden kunde give Stødet til betydelige Fordele i andre Retninger.

Nedsættelsen af en Komite vilde ogsaa kunne være til Gavn m. H. t.
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enkelte vanskelige Positioner i don danske Toldtarif, hvorved raan

vilde kunne undgaa Feiltagelser, som f. Ex. Trævarer i sidste Tarif.

I Gøteborg havde afdøde Lallestedt og tildels ogsaa Bille taget Ordet

for at tage Skridtet helt ud og danne en Toldforening mellem de tre

Riger. Den Gang var Taleren optraadt derimod, fordi et saadant Skridt

formentlig kun vilde være skikket til at hemme de enkelte Landes

Fremskridt, ligesom der jo ogsaa hos os var Hensyn at tage til Fi-

nanserne, til vor Industri, til den Overgangstid, der maatte indrømmes

denne, og fremfor Alt til hvad der var muligt at sætte igjennem;

men jo mere han syslede med Toldspørgsmaalet og sammenlignede de

tre Landes Tarifer, desto mere trængte den Anskuelse sig frem hos

ham, at det muligen kunde være Maalet, at Tariferne engang kom

til at ligne hinanden i den Grad, at der var Anledning til at slutte

en saadan Overenskomst, hvorefter der da kun vilde staa den Vanske-

lighed tilbage, at beregne, hvad samtlige Individer i de enkelte Lande

forbrugte, — det meget forskjellige Forbrug — og efter hvilket For-

hold Toldindtægterne derefter skulde fordeles mellem Landene. Han

betragtede imidlertid dette Maal som saa fjernt, at det efter hans

Mening laa langt udenfor, hvad der havde Krav paa at beskjæftige

Forsamlingen i dette nationaløkonomiske Møde. Selv engang i Frem-

tiden kunde det maaske kun være at anbefale, hvis det blev sat i

Forbindelse med andre Forslag til fælles Virksomhed; han kunde

unægtelig som Tankeexperiment tænke sig endogsaa i en ikke altfor

fjern Fremtid fælles Forsvårsvæsen, dertil knyttede sig naturlig sligt

finansielt Fællesskab ; men i ethvert Tilfælde kunde da Spørgsmaalet om

en Toldforening indtil videre kun staa hen som et Ideal udenfor den

virkelige Verden, med hvilken vi her udelukkende havde at beskjæftige

os, — Taleren sluttede med at stille følgende Forslag til Beslutning:

Mødet udtaler det ønske:

at de tre Eegjeringer ville nedsætte en fælles Komite,

for at foreslaa gj ensidig Nedsættelse eller Ophævelse af

Told.

Lektor Blomstrand från Goteborg. Det vore uppenbart, att

målet, hvarefter man borde stråfva, vore, att slippa allt obehag med

tulls erlåggande på grånsen melian de sårskilda lånderna, och for det

målets uppnående fordrades enligt tal.s formenande ingenting annat,

an att tullen på de sårskilda varuartiklarne såttes lika i de tre lån-

derna. Visserligen vore de produkter, som i de olika lånderna fram-
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brlDgados icko dosainina, men ungcfiirli^cii uaniina skiliiad t'oroiinncH

incllan provinscrnas produkter inoin livardora rikot. Hvarforo da inriitta

tullj^n-ans liindcrno oniollan, om icko for att frosta till lagrdVortrildelsor,

d. V. s. demoralisera gransbofolknin^'cn? Skola tullsatsor nr)dviindigl

liniias, maste do atminstono bcstiimmas ntigot så niira i <)fverensståm-

mclso mod varans viirde, ty eljest blir frestelsen till smuggling allt-

for stor.

f. d. Statsrådet, Grafve H. Hamilton från Stockholm. Orsaken

hvarfore tal. i donna fråga, som han icke gjort till siirskildt åmnc

for studier, åndock tog till ordet, vore den, att den person från Sve-

rige, som i forstå rummet kunde hafva anledning att i frågan yttra

sig, måhånda af något granlagenhetsskål ansåg sig dertill forhindrad.

Dertill komme, att den svensk, som nåst fore tal. haft ordet, uttalat

åsigter, hvilka motet ingalunda borde uppfatta såsom gemensamma for

tal.s landsmån.

For egen del onskande all m6jlig låttnad i samfårdseln mellan

de skandinaviska rikena, skulle tal. derfor gerna vilja bitråda. Prof.

Frederiksens forslag, men fruktade, att dermed icke något synnerligt

skulle for Sverige vinnas. Det torde vara for flertalet af de nårva-

rande bekant, att Sverige ingått en handelstraktat med Frankrike, af

hvilken ånnu åtskilliga år qvarstode. Huruvida denna traktat varit

till gagn for landet eller ej, ville tal. lemna åsido, helst som menin-

garne derom vore delade inom landet, men den verkan hade den åt-

minstone haft, att den svenska allmånheten icke långre år for handels-

traktater. Dertill komme, att en ofverenskommelse om nedsåttning i

tullen mellan Sverige och Danmark åfven maste blifva gållande for de

lander, med hvilka Sverige forut ofverenskommit, att de skola behand-

las såsom de mest gynnade nationer. For ofrigt låge det i sakens

natur, att man i Sverige onskar inforseltull och vid sina beråkningar

icke kan fåsta afseende vid hvad man skulle vinna från ett land der-

for att tullsatserne minskas. En omfattande regiering af tulltaxan

skulle åfven blifva en foljd af en ofverenskommelse mellan Sverige och

Danmark. Slutligen skulle svenska riksdagen vid regieringen af sta-

tens inkomster icke långre kånna sig såsom herre i sitt eget hus.

Den skulle icke kunna såsom nu efter omståndigheterne hoja eller

sånka en tullsats och så langt vore man nu kommen i Sverige, att

man anser hvarje beskattning, som icke erfordras till betåckande af
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statens iiikomster, for ett ondt, hvilket man derfor afsagor sig så godt

man kan.

Till sist ville tal. fåsta uppmårksamheten på, att om det sftulle

visa sig vara till omsesidig fordel for några af de tre lånderna att for

någon viss artikel minska tullsatserna, så vore en sådan fråga obe-

skriftligt lått inledd mellan de sårskilda regeringarne, for att for hvart-

dera landets representation sedermera framlåggas.

Heiesteretsassessor Løvenskjold fra Christiania sluttede sig til

Hamilton i dennes Mening om det af Frederiksen stillede Forslag, og

maatte ligesom han fraraade, at Medet fattede en Beslutning som den

foreslaaede. De Vanskeligheder, som stillede sig i Veien for, ved en

folkeretlig Overenskomst at ordne Toldforholdene mellem de tre nordi-

ske Riger saaledes, at Toldnedsættelser (Differentialtoidsatser) af Vig-

tighed for de tre Lande udelukkende skulde gjælde for dem, havde

Hamilton allerede betegnet saa tydelig, at det var overflødigt for Ta-

leren videre at udhæve dem. Dertil kom endnu de Erfaringer, som

Norge havde gjort med Hensyn til de Vanskeligheder, der havde frem-

budt sig for en Overenskomst endogsaa blot mellem Norge og Sverige.

Taleren havde selv gjort sørgelige Erfaringer i den Retning, og øn-

skede ikke nogen Fornyelse deraf, ligesom han heller ikke trode, at

ret mange norske Mænd ønskede ny Erfaringer af den Slags. Selv

Forslag, der indeholdt meget moderate Bestemmelser, var det den Gang

ikke lykkedes at gjennemføre. Det forekom ham, at Mødet ved de

Beslutninger, det havde taget i Møntsagen og i Spørgsmaalet om Ind-

førelse af metrisk Maal og Vægt, som han lagde megen Vægt paa,

allerede havde gjort noget væsenligt, hvorved der saa at sige kunde

udøves et Tryk paa de nordiske Regjeringer. Man skulde blive staa-

ende derved og ikke udsætte sig for at fatte Beslutninger, der havde

saa liden Udsigt som den her foreslaaede til praktisk at blive gjen-

nemførte.

Grosserer M. G, Melchior kunde være enig med de tre fore-

gaaende Talere, forsaavidt Frederiksens Forslag gik ud paa at træffe

en folkeretlig Overenskomst mellem de tre Lande i Toldsagen ; thi en

saadan Overenskomst ansaa ogsaa han for uigjennemførlig. Han

havde imidlertid ikke opfattet Forslaget paa den Maade, men trode,

at dets Tanke kun var den, at man skulde stræbe hen til at skaffe

prisbillige Varer fra Sverige og Norge Adgang til Danmark og om-
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vendt iKJen in-isbilligo dansko Varer Adganp til Norgo og Sverige, og

hvis Komniissionons Arboidor altsaa kiin skulde gaa ud paa at fjerne

de lliiidriiigor, dor endnu vare tilstede for, at vi gjonsidig kundo

drage saa Htor Nytte som mulig af Industrien i de tro Lande, saa

kunde dette Arbeide raaaske dog blive til Nytte for Forbindelsen mel-

lem Landene. Cfansko vist oversaa han ikke, hvad der var anfart fra

svensk Side, at nemlig alle de Foranstaltninger, der bleve trufne i

saa Honseendc, maatte ogsaa komme de fremmede Lande tilgode, med

hvilke der var afsluttet Traktater; men dette vilde dog ikke forhindre

de gavnlige Folger af en Toldreform i andre Retninger. Om det

virkelige Udbytte af en saadan Kommissions Arbeide skulde han ikke

udtale sig Det var jo sorgelige Erfaringer, som Lovenskjold havde

meddelt Forsamlingen, men han kunde dog ikke tro Andet, end at der

altid i Kommissionen vilde være Bestræbelser for at naa til en Over-

enskomst, og det vilde dog ikke kunne siges med nogen Sikkerhed,

at der ikke vilde fremkomme noget Resultat deraf.

Statsrådet och Chefen for Finansdepartementet Wsern från

Stockholm forklarade sin åsigt vara, att lika mycket, som en komité

i forevarande hånseende kan utråtta, lika mycket .kunda utråttas af

enskilda sakkunnige personer, om da genom pressen gifva sina åsigter

tillkånna, och sade hr. Statsrådet sig med glådje skola mottaga

hvarje sådant meddelande till den vigtiga frågans belysning.

Professor Frederiksen tog sit Forslag tilbage, efterat han havde

hørt de Udtalelser, der fra norsk og svensk Side vare fremkomne

derimod. Hans Forslag havde ikke tilsigtet nogen Handelstraktat,

men kun en Forhandling, og han havde troet at kunne fremsætte det

i Henhold til hvad der var foregaaet i Stockholm i 1866, paa

hvilken Tid man ganske vist endnu havde været optaget af den med

Frankrig afsluttede Traktat, men hvor man dog havde ment, at en

saadan Forhandling som den, han havde stillet Forslag om, kunde

gjøre Nytte og maaske føre til et praktisk Resultat. Der havde jo

ogsaa siden den Tid fundet Forhandlinger Sted, om end vistnok kun

i ringe Omfang mellem Sverige og Danmark, idet den danske og den

svenske Tolddirektør havde været sammen, uden at det dog var blevet

bekjendt for Offentligheden, hvor vidt deres Forhandlinger havde strakt

sig, og om de i det Hele vare komne ud over en Aftale om smaa

Spørgsmaal, vedrørende Kysthandelen og Smugleriet.
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Da Ingen optog det af Taleren stillede Forslag, erklærede For-

manden det for bortfaldet.

Taleren fortsatte derpaa med at sige, at han, da man fra norsk

og svensk Side ikke mente at kunne anbefale Nedsættelsen af en

Komite, vilde foreslaa, at Mødet da i alt Fald udtalte sig for Fasthol-

delsen af de almindelige Udtalelser, der vare skete i Gøteborg og

Stockholm, og som han i sit første Foredrag havde nævnt.

Der kunde muligen være Grund til at tilføie et ønske om

Tilintetgjerelse af alle de smaa Toldsatser, hvormed alle tre Landes

Toldlove endnu vare opfyldte, og som kun volde Bryderi og Kvæleri,

uden at skaffe Finanserne nogen Indtægt. Ganske vist var der hos

os sket overordentlig meget i den Retning ligefra den Tid, da Grev

Sponneck stod i Spidsen for den danske Bestyrelse og indtil den

sidste Tid, da Fenger havde indbragt sin Toldlov, ligesom der ogsaa

i de andre Lande var gjort betydelig i saa Henseende. Han for sit

Vedkommende trode ikke, at der kunde være nogen Tvivl om Rig-

tigheden af at ophæve Tolden paa Raaprodukter og paa Redskaber af

Vigtighed for Industrien, altsaa Tolden paa Træ, Jern, Stenkul, Tjære

og en Del andre Ting, der ere til Nytte for Skibsfarten. Kun finan-

sielle Hensyn kunde her holde tilbage. Hertugdømmerne vare bl. A.

et Bevis for, hvor rigtig det var at gjøre et saadant Skridt; de vare

jo nemlig efter Adskillelsen fra Danmark ikke længere toldpligtige

m. H. t. Tømmer og Træ. Man havde været i Tvivl om, hvorvidt

man ogsaa skulde give Kul fri; det var jo ganske vist en Forbrugs-

gjenstaud, men det havde jo ogsaa sin overmaade store Betydning for

de fleste Fabriker. Spørgsmaalet om Told paa Livsfornedenheder

angik jo nærmest Norge, og han vilde her ikke tilbageholde den Be-

mærkning, at det var vanskeligt for os Andre at fatte, at man i

Norge endnu holdt paa at beskatte, om end med nedsat Told, saadanne

Livsfornødenheder som Korn, Smør, Ost og Æg gjennem Told. Den

danske Regjering havde, som allerede bemærket, foreslaaet Toldfrihed

for tør Fisk og Ost. Tolden paa Ost var ikke blot bleven bevaret i

1863 men endogsaa forhøiet. Det var en Toldsats af den mest ind-

gribende Betydning, og Faa anede, hvilke Summer den lille Indtægt

af Ost paa Toldbudgettet i Virkeligheden repræsenterede. Sagen var

den, at Danmark hidtil væsentlig var blevet forsynet med Ost fra

Hertugdømmerne, men da denne Forsyning paa Grund af Hertugdømmernes

Afstaaelse blev beskattet, steg Priserne til Fordel for Producenterne

herhjemme. At det især var simpel Ost, der betalte, saa man bl. A.
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deraf, at Toldon, for den simple Ost fra Hortu^^loniinorno kom til,

kun var omtrent V:» mod nu. Det var Hundredetusinder, ja, man

kunde maaske ^aa op til en Million, som derved gik ind i deres Lommer,

der drev Meieri, og som navnlig kom den store Bedrift til Gode pa'a

de fattige Klassers Bekostning. Og det havde derfor ogsaa forundret

ham at se en saa udmærket Okonom og human Mand som Etatsraad

Tesdorpf tage Ordet for at bevare denne Skat for Mejeridriftens Skyld.

Det hed sig, at man derved tjente Agerbruget, men Erfaringen fra

Sverige havde netop vist, hvorledes Toldens Ophævelse havde ført til,

at man lagde sig efter Produktionen af de finere eller i alt Fald bedre

Ostesorter, idet den forstærkede Indfarsel fra Udlandet bragte de la-

vere Slags Oste til at falde saameget i Pris, at det ikke længere be-

talte sig at producere dem i samme Udstrækning som tidligere.

Folkethingets Udvalg havde endvidere foreslaaet at ophæve Tolden

paa Salt, Sild og Ris. At den sidste Artikel var en Livsfornedenhed

hos os, syntes bl. A« at fremgaa deraf, at der var kommet et Andra-

gende fra Møllerne om at bevare Tolden paa den, fordi de ellers frygtede for

Formindskelse af deres Grynafsætning. Man havde ogsaa taget Ordet

for at give Stenolie fri, uden at man dog var gaaet videre end til

at foreslaa Tolden derpaa nedsat til det Halve. Det vilde vistnok

være i Fleres Erindring, at der i Tydskland havde været ført Strid

om denne Told, idet dér Frihandelsmændene havde været meget imod

denne „Lysskat". Hvad Tolden paa Livsfornødenhederne angik, da

havde Uenigheden især dreiet sig om, hvad Livsfornødenheder var,

idet „det forenede Venstre" tillige holdt stærkt paa Ophævelse eller

Nedsættelse af Told paa Kaffe og Sukker paa samme Tid, som det

ikke vilde gaa til en Forhøielse af Brændevinsafgiften, skjøndt denne

ligesom ogsaa Sukker-, Kaffe- og Thetold, alle disse finansielle Told-

satser, var betydelig høiere i Nabolandene end hos os. Beskyttelsesspørgs-

maalet var vel det Spørgsmaal, som vilde give mest Anledning til Strid.

Endnu var det temmelig let for os i Modsætning til andre Lande at

komme bort fra Beskyttelsen, men det blev dog vanskeligere og van-

skeligere med hver Dag at forlade den. Man kunde vanskelig fore-

stille sig, hvilke Forandringer der var foregaaet i Henseende til

industriel Beskyttelse i Danmark efter Fredslutningen, thi ikke blot

var Beskyttelsen bleven betydeligere derved, at Territoriet var blevet

mindre, men den var bleven endnu betydeligere derved, at det var den

mest industrielle Del af Territoriet, der var udsondret. Ikke saa

ganske faa Fabrikationer fra Hertugdømmerne vare saaledes endogsaa
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flyttede herover for at nyde Beskyttelse, saaledes Væverier, og en en-

kelt Maskinfabrikant havde endog fortalt ham, at han havde sendt til

Provindserne ikke mindre end en Snes Maskiner til Fabriker, der nu

dreves her i Landet, Selv i ny Kredse trængte Beskyttelsen ind.

For nogle Aar siden vare saaledes næsten alle Kjøbmænd i Frihan-

delsforeningen, men nu droges ikke faa Kjebmænd ved deres Interesser

ned i Beskyttelseskredsen, ja, selv ikke faa Agerbrugere vilde nu

gjennem Rosukkerindustrien komme i Berøring med Beskyttelsen. De

beskyttede Interesser blive stærkere og stærkere, og det bliver van-

skeligere og vanskeligere at komme fra dem, jo længere vi vente.

Det skulde imidlertid siges, at Holdningen fra selve de Beskyttedes

Side var forholdsvis moderat ; de talte i Almindelighed ikke mere om Prin-

cipet ; de forlangte kun en Overgangstid, og at man skulde høre dem og

tage Hensyn til dem og deres Arbeidere. Taleren havde saaledes

endogsaa hørt Enkelte af vore ikke ubetydelige Industridrivende ind-

rømme det Rigtige i helt at hæve Toldprivilegierne mod at faa Træ,

Kul, Jern, Farvestoffer osv. frigivne for Told. Han skulde imidlertid

ikke her komme ind paa Spørggmaalet om Beskyttelse og Frihandel,

og det saameget mindre, som der heller ikke paa noget af de tidligere

økonomiske Møder havde hævet sig stærke Røster for Beskyttelsens

Princip. Selv en udmærket Industridrivende fra Christiania, der havde

holdt paa Beskyttelse, havde dog kun holdt paa den som Opdragelses-

middel. Taleren kunde ganske vist ikke tilræde den Anskuelse.

Undersøgte man fornuftig denne Sag, saa maatte man komme til det

Resultat, at man principmæssig ikke kunde forsvare at beholde denne

Beskyttelse en eneste Dag mere. Ulykken var endda ikke saa stor,

hvis Fabrikherrerne virkelig fik i deres Lommer den Sum, som For-

brugerne maatte betale gjennem høiere Priser, men Sagen var den, at

Fabrikherrerne ofte endogsaa kun fik den sædvanlige Fortjeneste, me-

dens det øvrige gik tabt ved den uøkonomiske Ordning, der nu fandt

Sted. Fra et rationelt Standpunkt burde man hellere tage Penge di-

rekte af Befolkningens Lomme og betale Fabrikanterne, fordi Staten

havde ført dem ind paa den Vei, hvorpaa de nu vare, og som man

ved fuldstændig Ophævelse af Beskyttelsen vilde bringe dem til at

forlade. Naturligvis vilde han ikke praktisk tilraade et saadant

Skridt. Befolkningen vilde vel ogsaa blive noget betænkelig ved de

store Erstatningssummer, der kunde være Spørgsmaal om» Men den

eneste Grund, hvorfor det ikke var rettest at gjøre det, var den,

at Vanskelighederne ved at fordele Beløbet vilde vise sig næsten
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uovervindoligfe. Man var altsaa nedt til at gaa from ad Overgangens

Vei, og Toldiidvalgets Flortal havdo solvfolgolig heller ikko villet ind-

fere Frihandel paa on Gang, men havde kun troet at burdo gaa noget

videre, end det var foreslaaot af Kcgjeringen. Man havde navnltg

taget Hensyn til de fattigere Klasser af Producenter, Haandværkerne,

ligesom man ogsaa havde været mildere mod saadanne Industrier,

som man trode ved en længere Overgangstid virkelig at kunne op-

hjælpe. Der var jo ogsaa faldet Udtalelser om, at man ved at bort-

tage Beskyttelsen vilde skade de danske Arbeidere; men Arbeiderne

bruge dog ogsaa billige Stole, Døre, Vinduer, Kogekar, Sko, Klæder

osv. osv., altsaramen Varer, der nu i hoi Grad bleve fordyrede gjen-

nem Beskyttelse ; de bruge dertil endogsaa en forholdsvis større Del

af deres Indtægter, og det er især de simple Artikler, der, som

Tolden er og maa være ansat, blive dyrere, saa at der netop

for dem vilde være mest vundet ved at komme til Frihandel.

Blandt Andet vare vore Snedkere nu stærkt beskyttede; man havde da

opkastet det Spørgsmaal, hvad de skulde leve af, naar Beskyttelsen

blev dem fratagen ; men Taleren havde jo allerede fremhævet, at de

excellerede i flere Retninger, og altsaa, naar Beskyttelsen ligeledes

bortfaldt i Sverige og Norge, vilde kunne finde forøget Afsætning for

deres bedste Varer i disse Lande. I alt Fald kunde man dog ikke

forlange, at det danske Publikum skulde undvære Nytten af norske og

svenske Maskinhøvlerier samtidig med, at hele den øvrige Verden drog

mere og mere Nytte af disse. Det maatte ogsaa erindres, at naar

Beskyttelsen bevaredes hernede, saa kom der svenske og norske Arbei-

dere hertil; denne Vandring var ofte meget hensigtsmæssig, men den

var det ikke, naar Arbeiderne derovre fra arbeidede billigere og bedre

for os i deres eget Hjem. Han skulde af Hensyn til Tiden ikke komme

ind paa at omtale, hvorledes vore Fabriker netop paa Grund af Beskyttelsen

vare bundne paa en ganske særegen Maade, hvorledes de bleve førte til

at indrette sig alene paa deres monopoliserede danske Marked og netop

derfor ofte maatte sælge deres Varer i Udlandet til lave Priser, naar

de nemlig producerede mere, end dette indskrænkede Marked kunde

sluge. En stor Industridrivende havde saaledes gjort ham opmærksom

paa, at naar Beskyttelsen faldt bort, vilde han, maaske med lige-

saa stor Fordel, kunne lægge sig efter at fabrikere en Specialitet

for oversøiske Markeder, medens han nu, da han var indskrænket til

Danmark, idelig maatte stille sine Maskiner om, idet han maatte tage

Hensyn til de forskjelligartede Krav, som hans Kunder stillede til ham.
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Taleren saa meget vel, at en af de sterste Vanskeligheder ved gjen-

nemgribende Forandringer i Toldloven vilde ligge i de store finansielle

Spergsmaal, der maatte komme frem, hvor der var Tale om den prak-

tiske Gjennem førelse af saadanne Forandringer. Her opstod saaledes

Spørgsmaalet om de store Kasseartikler, om man nemlig ved at be-

skatte dem skulde gaa saa vidt som man var gaaet i andre Lande,

eller om man, hvad der var Stemning for i Folkethinget, men hvad

Landsthinget syntes mindre tilbøielig til, skulde gaa til en Indkomst-

og Formueskat for at dække Afgangen i Indtægter. En Kombination

af begge Veie vilde vistnok være det rette. Man havde givet An-

visning paa Luxustold, men Erfaringen lærte ogsaa hos os, at denne,

hvor den hviler paa Luxus i Ordets snevrere Betydning, kun indbrin-

ger forholdsvis lidet, og selv om en Forhøielse af Tolden paa Tobak

og Vin lod sig gjennemføre, saa vilde, som allerede antydet, med Hen-

syn til Brændevin ingenlunde det samme gjælde.

Taleren sluttede med at stille følgende Forslag til Beslutning:

Mødet anser det for Formaalet for Toldreformerne,

Bit erholde Toldfrihed for Raaprodukter og Redskaber, der

ere af Vigtighed for Industrien, for Livsforn^odenhed er

samt Ophævelse af Beskyttelsestolden.

Cand. polit. Alex Petersen lovede at fatte sig i største Kort-

hed. Det Forslag til Beslutning, som han vilde stille, var mere vidt-

gaaende end Frederiksens, idet han mente, at Tidsforholdene ikke til-

lode os at tage altfor smaa Skridt. Han trode ikke, at disse Dverge-

skridt vare tilraadelige under Nutidens Forhold. Der yar visse Døn-

ninger, som syntes at bebude en forestaaende Storm, og man maatte

tage Reb i Seilene, naar man ikke vilde kastes overende. Han vilde

ikke gjøre sig skyldig i den Fornærmelse at forudsætte, at der i denne

Forsamling fandtes en eneste Beskyttelsesmand. Her var naturligvis

kun Tale om finansiel Told; men selv i saa Tilfælde var det en saa

rædsom Skat, at man maatte se at komme bort fra den snarest mulig.

Enhver Told havde iøvrigt mere eller mindre Karakter af Beskyttelse

;

thi selv om den kun rammede Ting, der ikke kunde produceres i Lan-

det, saa vilde den dog blive beskyttende derved, at man søgte at

frembringe Surrogater for den toldpligtige Vare. Alle Skatter vare

elendige, men ingen i saa høi Grad som Tolden. Han skulde kun

antyde enkelte Feil ved den. For det første var der neppe nogen

Skat, der tog saameget fra Skatteyderne, udover hvad den indbringer
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Statskassen ; dernæst fremkaldte den Besvigelser, medførte Gener, Ulei*

lighed, mangfoldige Trakasserier af den forskjelligste Slags, Tidsspilde,

og var i det Hole en Svøbe for Handelsmændene, Dernæst var der

neppe nogen økonomisk Forholdsregel, der i samme Grad som Tolden

havde foraarsaget Krige, ligesom der endelig noppe var nogen For-

holdsregel, der i samme Grad som den lagde Hindringer i Veien for

god Forstaaelse mollem Nationerne, og do Fleste maatte dog være

enige om, at man maatte se at komme til Forstaaelse. Mon det Værste

ved Tolden var dog, at den syndede mod alle Skatteregler. Det gjorde

vel alle Skatter mere eller mindre, men ingen dog i den Grad som

Tolden. Det var jo anerkjendt, at enhver Skat bør paalægges efter

Skatteevnen, men kun den progressive Skat opfyldte den Fordring,

hvad der jo laa ganske simpelt deri, at Skatteevnen steg i stærkere

Forhold end Indtægten. Den, der saaledes har en Indtægt af 10,000

Rd., har Evne til at betale en mere end 10 Gange høiere Skat end

den, der kun har 1000 Rd„ og den, der har 1000 Rd., har mange

Gange større Skatteevne end den, der kun har 100 Rd.; thi den Sidste

har slet ingen Skatteevne. Men selv om vi kunde tænke os en Værdi-

told, saa vilde det dog være umuligt at gjennemføre denne i progres-

siv Retning paa en saadan Maade, at den med fuld Retfærdighed

rammede den forskjellige Skatteevne* Man havde ganske vist sagt, at

Livsfornødenheder skulde være fri for Told; men hvad var Livsfornø-

denheder? Hvad der var Livsfornødenhed for den Ene, var det ikke

for den Anden, og selv om det var muligt at bestemme dette Begreb,

var det dog umuligt gjennem Tolden at ramme med fuld Retfærdighed.

Han paastod, at selv Tobak var en Fornødenhed for Mange, om end

Mange vilde kalde den en ærgerlig Fornødenhed, og at Brændevin ikke

absolut kunde siges at være Luxus, navnlig ikke for dem, hvis Skatte-

evne var mindst. Den eneste Maade, hvorpaa man kunde komme til

lidt Retfærdighed, var ved at gaa over til fuld Toldfrihed, thi først

da kom man ud af det Skattevirvar, hvori man nu sad fast. Man

havde sagt, at det var umuligt at naa til Toldfrihed, men der var

saameget, hvorom man havde sagt, at det var umuligt, men som dog

havde vist sig at være muligt. Man skulde i det Hele vogte sig en

lille Smule for i dette øieblik at tale om den Slags Umuligheder.

Der maatte gjøres noget Alvorligt, noget Virkeligt for Arbeiderne, da

man vidste, at Arbeiderspørgsmaalet havde meldt sig overalt; men

saadanne Smaalapperier ved Tolden som dem, hvorom inan havde talt,

hvad brød Arbeiderne sig vel derom! Nei, man skulde give fuldstæn-
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dig Toldfrihed, for at Arbeideren kunde blive fri for en Skat, som han

nu ikke saa, at han betalte, men som han dog betalte i en ganske

anden Grad, end han trode. En fuldstændig Toldfrihed vilde ogsaa

bevirke, at Arbeidslennen steg i stærkere Forhold end hidtil, og hvis

man altsaa mente, at der virkelig burde gjøres noget for Arbeiderne,

saa vilde det være nødvendigt fuldstændig at komme bort fra Tolden

og ikke være bange for det saakaldte Umulige. Han sluttede med at

stille følgende Forslag til Beslutning:

Madet udtaler som sin Overbevisning:

Fuld Toldfrihed bør snarest mulig indføres i de tre

nordiske Riger.

Da Ingen yderligere ønskede at ytre sig, erklærede Forman-

den Forhandlingen for sluttet, hvorpaa der skredes til Afstemning,

hvorved

1) Cand. polit. Alex Petersens ovenstaaende Forslag forka-

stedes med overveiende Flertal.

2) Professor Frederiksens Forslag:

M^det anser det for Formaalet for Toldreformerne:

at erholde Toldfrihed for Eaaprodukter og Redskaber, der

ere af Vigtighed for Industrien, for Livsfornødenheder,

samt Ophævelse af Beskyttelsestolden,

vedtoges enstemmig.

Hermed var denne Sag afgjort.

Formanden erklærede dermed Dagsordenen for udtømt, og, ef-

terat have meddelt, at Nationalbankens Direktion havde indbudt de

norske og svenske Medlemmer til den næste Dags Formiddag Kl. 9 at

bese Bankens ny Bygning, fastsatte han næste Møde til den følgende

Dags Formiddag Kl. 10 og hævede nærværende Møde Kl. 2, 30 M.

Tredie Møde.

Lørdagen den 6te Juli 1872.

Protokollen for forrige Møde blev oplæst.

Den første Sag paa Dagsorden var:

„Forbindelse og Samvirken mellem de tre Rigers

Kommunikationsmidler", hvilken indlededes af

8
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Konfcioiisraad David. Koraiminikationsmidlernc, yttredo Taleren,

spille en vigtij^^ Kolle i Monucskeslægtons Udvikling; do ere Civilisa-

tionens Murbrydere; hvor de trænge frem, niaa Barbariets Fæstninger

falde; paa dem feres Oplysningens Banner til de Egne, hvor forduai

Vankundigheden herskede, og vod dem drager et forfinet og forædlet

Levesæd hen til den Jord, hvor dyrisk Cynisme fandt Bo, og hvor

Menneskene vare saa usle, at de ikke engang kunde fatte Begrebet

om deres Usselhed. I sit Mismod og i sin menneskefjendske Stemning

har Jean Jaques Rousseau sagt, at hvor han saa Galger, der var den

europæiske Kultur; vi kunne langt freidigere og med langt mere

Sandhed sige, at hvor vi se Telegrafstænger, der har den europæiske

Kultur trængt frem. Lokomotivets Piben forkynder en ganske anden

Seir end den, som Trommehvirvler og Basuner kunne forkynde og no-

gensinde have forkyndt. Men det er ikke alene ved de Korstog, som

Kommunikationsmidlerne foretage og hvorved de udvide Omraadet for

Kulturen, at vi maa beundre deres Virkning. Ogsaa i de Lande,

hvor den historiske Udvikling tidlig har ført til Kultur og Civilisation,

maa vi erkjende, at der daglig gjøres Seirvindinger. De gjere et-

hvert Folk delagtig i alle andre Folks Opfindelser og Opdagelser, og

det i langt kortere Tid, end det kunde ske uden dem. Der er intet

Gode, der bliver et Folk til Del paa Grund af lykkelige Omstændig-

heder eller paa Grund af en Udvikling, som er dette Folk særegent,

uden at det i meget kort Tid bliver et fælles Gode for alle de Nationer,

der ere knyttede sammen ved Kommunikationsmidlerne. Og hvad er

det da, som alle Kommunikationsmidler have fælles, og som er deres

Grundprincip? Naar det skulde betegnes ganske kort, kunde det si-

ges, at det bestaar deri, at Kommunikationsmidlerne spare Menneskene

Tid og lade os erkjende, hvad Franklin allerede for hundrede Aar

sideu sagde: Time is money, Tid er Penge. Men det er ikke blot

Penge, ikke blot den materielle Rigdom, som Kommunikationsmidlerne

skabe ved at spare os Tid, det er ogsaa aandelig Rigdom, den Rig-

dom, der „ikke kan fortæres af Rust eller Møl", som de fremkalde.

Han vidste meget godt, at man ved Kommunikationsmidler kun

tænkte paa nogle enkelte store indgribende Anlæg; man tænkte i Al-

mindelighed paa Telegrafer, Dampskibe, Jernbaner, Kabeler og hvad

der kan sættes i Lighed med disse ; men der gives mange Kommunika-

tionsmidler, der ere ligesaa vigtige for Udviklingen som disse. Han

vilde blot minde om Hurtigpressen. Det var sandt nok, at den Tale,

der blev holdt i Dag i Washington, allerede i Morgen kunde være i
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London ved det undersøiske Kabel, men at den til kom Hundredtusin-

ders Kundskab i Lebet af 24 Timer, efterat den var kommen til Lon-

don, det skyldtes Hurtigpressen. Der var andre Maskiner, der i

samme Grad befordrede ikke blot Rigdom men ogsaa Oplysning i meget

kort Tid og som man ikke regnede til Kommunikationsmidler, men

som man dog, naar man vilde behandle Spergsmaalet i hele dets store

Udstrækning, maatte tage med. Han skulde dog ikke forsøge paa at

give et saadant historisk Omrids af Kommunikationsmidlernes Frem-

gang i de sidste Decennier, men han vilde alene holde sig til det, der

aabenbart ogsaa laa i det stillede Spørgsmaal, nemlig til de Kommu-

nikationsmidler, der forbinde Landene og nærmest tjene Lokomotionen,

og derfra gaa over til at betragte, i hvilken Udstrækning de allerede

vare fremskredne i de tre nordiske Lande. Men ét maatte ikke overses,

naar vi vilde bedømme billigt, hvad der her var sket, og det var, at i den Tid,

da de store Reformer i Kommunikationsmidlernes Udvikling i andre Lande

skete, i Slutningen af Fyrretyverne til Tresindstyverne, var Tilstanden

her i Norden af en saadan Natur, at vi ikke let eller hurtig kunde

tilegne os de store Reformer og Opdagelser, som vi ellers vilde kunne

have gjort. Det var ogsaa muligt, at den mindre Rigdom, der den

Gang var almindelig i de nordiske Lande, havde forhalet vor Fremgang,

men det turde han sige, at de Folkeslag, der havde havt den Lykke

at tælle Hans Christian ørsted og John Ericsson blandt sine Sønner,

vilde, naar Omstændighederne ikke havde modvirket det, have gjort

langt tidligere og langt større Fremskridt i den Retning, end de havde

gjort, thi Utaknemlighed er ikke Nordboens Sæd,

Han kunde her kun kaste et flygtigt Blik paa, hvad der var

sket i Norden til Kommunikationsmidlernes Fremme, og vilde da be-

gynde med et af de første Kommunikationsmidler, Postvæsenet, der

har været af en saa uendelig Vigtighed for Menneskeslægtens Udvik-

ling. I 1840'erne var Rowland Hills store Reform af Postvæsnet

endnu intetsteds indført. Taleren erindrede godt og vilde ved denne

Leilighed ikke undlade at nævne det, at i 1839 havde han hart de

første Forelæsninger, som Hill holdt for en Kreds, han havde indbudt,

og som samledes i det londonske Athenæum. Da Taleren gik bort

fra disse Forelæsninger, fulgtes han med en af de mest bekjendte lon-

donske Financiers, Joseph Hume, og denne havde da sagt til ham:

Det er en ret smuk Ide, som denne unge Mand har, men den er al-

deles upraktisk, thi hans Beregninger ville ikke holde Stik. Hills

Plan modtoges ogsaa i Almindelighed med en høi Grad af Mistillid,

8*
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og forst ot Par Aar sonore lykkodoH det Hill at viude praktisk Aner-

kjendelse for don. Der var siden den Tid neppe forlobet en Menne-

skealder, og der var niaaskc ingen Opfindelse, der hurtigere var blevet

bifaldet og gjenuomført ond denne, ikke blot i Europa, men overalt -i

belo Verden, hvor kun et Spor af Kultur er fremkaldt. Den blev

indfort her i Danmark ved Lov af Ilte Marts 1851, og den blev i

de nærmest paafelgcnde Aar indført i Sverig og Norge. Saasnart

Postreformen var traadt i Kraft hos os, blev der afsluttet Postkonven-

tioner med Sverig og Norge, men skjøndt dette var et Fremskridt,

vilde han dog minde om, at et Brev til Norge selv efter den Tid kostede

29V2 Skilling, idet den danske Porto til Norge var 16 Skilling og de

13V2 Skilling maatte betales i Transport-Porto. I 1860 havde man

ogsaa i Sverig og Norge gjort meget betydelige Fremskridt. Man

havde opgivet eller dog formindsket den Gradation af Gebyret mellem

Postgebeterne, som man ved den første Postreform havde fastholdt;

men endnu i 1861 kostede dog et enkelt Brev fra Danmark til Norge

o: et Brev, der veiede 15Grammer eller 3 Kvint, 24 Skilling, medens

det nu efter 1870 kun koster 8 Skilling, og Portoen for et Brev fra

Danmark til Sverrig, der i 1860 var 16 Skilling, er nu kun 6 Skil-

ling. At den nedsatte Porto havde havt en meget betydelig Indflydelse

baade paa Samkvemet mellem de tre nordiske Eiger og paa Samkvemet

mellem hvert af disse og det øvrige Europa, behøvede ingen Oplysning.

Ved Slutningen af 1870 var der saaledes modtaget omtr. 12 Millioner

Breve — han vilde kun nævne runde Tal — paa de danske Postkon-

torer, 11 Mill. paa de svenske og 5 Mill. paa de norske; det var

store Tal, og deres Betydning vilde vinde endnu mere ved Sammen-

ligning med den, i Forhold til den nuværende, ubetydelige Korrespon-

dance, som fandt Sted før Postreformens Indførelse. Gik man over

til, hvad der i og for sig ogsaa i administrativ Henseende stod i saa

nær Forbindelse med Postvæsenet, nemlig Telegrafvæsenet, vilde man

se, hvilke betydelige Fremskridt, der vare skete ogsaa i den Retning.

Telegrafen indførtes først i Europa i Midten af det Decennium, hvori

Postreformen foregik. Ganske vist var der tidligere gjort enkelte

Forsøg med Telegrafen; saaledes indrettede Gauss allerede Aaret efter,

at ørsted havde offenliggjort sin Afhandling, en Telegraf i Gøttingen,

ved Hjælp af hvilken han fra sit Observatorium korresponderede med

det fysikalske Institut, der forestodes af Weber og laa i den anden

Ende af Byen. Ogsaa Herschel havde tidlig oprettet en Station ved

Eaton, som korresponderede med en anden Station, flere engelske Mil
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derfra i Nærheden af Paddington, og Taleren havde selv bivaanet de

smaa Forsøg, der gjordes paa dette Sted; men man kunde ikke sige,

at Telegrafen virkelig var indført i England før i Tiden midt mellem

1840 og 1850. I de nordiske Lande blev den indført omtrent sam-

tidig, nemlig i de allerførste Aar af 1850'erne. Vi havde saaledes her

i Danmark en Telegrafledning fra Helsingør til Hamborg, der oprette-

des i Slutningen af 1851 men dog ikke blev tagen i Brug før i Be-

gyndelsen af 1852. I Norge og Sverig blev Telegrafen indført i

1852 og 1853. Telegrafledningernes Længde var i Slutningen af 1870

her i Danmark 686,9, i Norge 975 og i Sverig 1086 geografiske Mil

;

der var paa den Tid i Danmark 75 Stationer, i Norge 96 og i Sve-

rig 117. Hvorledes disse Telegrafer havde bidraget til Kommunikationens

Fremme , ikke blot i de nordiske Lande og mellem disse indbyrdes,

men i det hele med Landene i Europa, derom kunde man danne sig

en Forestilling ved at fæste Blikket paa nogle enkelte Tal. Af

indenlandske Telegramer blev der saaledes i 1870 i Danmark be-

fordret 219,000, i Norge 280,000 og i Sverig 366,000, og af uden-

landske Telegraraer henholdsvis 187,000, 168,000 og 224,000. Den

gjennemgaaende Telegrafering viste for Danmarks Vedkommende 108,000

Telegramer; for Norge havdes ingen Angivelse, fordi der i Norge

ikke kan ske Frigjørelse for Taxten undtagen for Telegramer til

England, men Antallet af de gjennemgaaende Telegramer var i alt Fald

ringe, og med Hensyn til Sverig er Tallet af de gjennemgaaende

indbefattet i de 224,000 udenlandske Telegramer. Der var saa-

ledes paa Telegraferne i Danmark i det nævnte Aar besørget ialt

514,000 Telegramer, i Norge 448,000 og i Sverrig 590,000, og for

at give en Ide om, hvorledes Telegrafen havde bidraget til at befordre

Samkvemet mellem de nordiske Riger, oplyste Taleren, at der fra

Danmark i det nævnte Aar var sendt omtrent 41,000 Telegramer

til Sverig og 25,000 til Norge, ligesom der fra Sverig var nedsendt

hertil 33,600 Telegramer og fra Norge 21,000. I Danmark var

der foruden Statstelegrafens Stationer et ikke ringe Antal private, der

i 1870 udgjorde 35, men hvormange Telegramer disse havde udført,

kunde han ikke sige. Hvad den undersøiske Telegrafering angik

kunde Danmark med en vis Selvfølelse sige, at det havde fulgt

Skridt med de Nationer, der vare gaaede videst i den Retning; Lan-

dets tildels insulariske Beliggenhed og navnlig Hovedstadens Belig-

genhed var maaske en af Grundene dertil. Den første undersoiske

Ledning i Europa blev nedlagt mellem Caiais og Dover i 1850. Den
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fungerede imidlertid kun i meget kort Tid, da der viste sig saadanae

Feil ved den, at man maatto lægge et nyt Kabel, og det var forst

fra Slutningen af 1851 eller de første Dage af 1852, at der kunde

siges at være en undersoisk Telegraf i Virksomhed i europæiske FaL-

vande. Vore Telegrafer mellom Sjælland og Fyen og mollem Fyen

og Jylland skrev sig omtrent fra samme Tid; Kablerne i Bælterne

bleve tagno i Brug den 7de og 9do Mai 1851, og Kablet i Sundet,

i hvis Nedlæggelse Svorig havde havt en ligesaa stor Del som vi,

blev nedlagt i 1854 og taget i Brug i September samme Aar. Han

kunde heller ikke ved denne Leilighed undlade at nævne det storartede

nordiske Telegrafselskab og de Anlæg, det havde forberedt og udført

og som maaske hovedsagelig skyldes en med en sjælden Foretagelses-

aand og en hei Grad af Energi udrustet Privatmand, der fandt Sam-

stemning for sine Bestræbelser hos andre Private. Dette store Sel-

skabs Anlæg kom ogsaa i høi Grad vore to Brødrefolk til Gode. Det

var nemlig ikke blot et Kabel mellem Arendal og Jylland, som det bevirkede

anlagt, men i de danske Farvande ogsaa Kablet mellem Sjælland og

Bornholm, der sattes i Forbindelse med Kablet til Rusland, ligesom

ogsaa det skotsk-norske Kabel skyldtes Selskabets Bestræbelser og

heldige Fremgang.

I Aarene indtil 1869 havde dette Selskab anlagt i europæiske

Farvande Kabler af en Længde af 1,008 Sømil og fra Begyndelsen af

1871 indtil Slutningen af Aaret havde det i de østasiatiske Farvande

udlagt Kabler af 2,140 Sømiles Længde. — Spurgte man nu, hvor-

ledes og paa hvilken Maade Kommunikationen mellem de forskjellige

Landsdele i de enkelte Lande blev befordret med Kabler, saa maatte

det ikke glemmes, at Sverig havde udlagt 2 Kabler mellem Gotland

og jøland og det svenske Fastland, og at der ligeledes i Norge var

udlagt Kabler af betydelig Længde og i stort Antal, nemlig 13 eller

14, med en Længde af 15 geografiske Mil. Nogle af disse Kabler

vare ganske vist temmelig korte, medens dog Kablet mellem Stavanger

og Skudesnæs havde en Længde af 3 geografiske Mil og Kablet i Nord-

landene mellem Kær og et Sted, hvis Navn Taleren ikke kunde er-

indre, var næsten 4 geografiske Mil. I det Hele kunde det siges, at

vi med Hensyn til Kabelanlæg stode meget høit og vare videre end

mange andre Nationer.

Taleren gik derpaa over til at omtale Jernbaner og Dampskibe,

der begge havde spillet en lige saa stor Rolle i Samfærdselens Ud-

vikling som de andre Midler. Det var gaaet med Jernbaner omtrent
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som med Telegrafer. Man kunde nok fra Midten af det tredie De-

cennium af dette Aarhundrede paavise enkelte Jernbaner i Europa —
der blev saaledes i 1825 anlagt en Jernbane mellem Stockton og

Darlington af omtr. 2 geogr. Mils Længde — men de større Jern-

baner, de Baner, der have spillet en egentlig Rolle i Udviklingen, som

f. Ex. Banen mellem Manchester og Birmingham, eller de Baner, der

lebe sammen i London, ere omtrent 10 Aar yngre. Ogsaa i Tydskland

havde der været enkelte Jernbaner i Begyndelsen af det fjerde Decen-

nium, f. Ex. en lille Jernbane fra Fiirth, der skriver sig fra Begyn-

delsen af 1830'erne, men det var dog, som sagt, farst henimod 1840'erne,

at Jernbaneanlægene begyndte overalt i Europa, og de have siden den

Tid modtaget saadanne Udvidelser, at man næsten maa forbauses

derover. Den første Jernbane i Danmark blev aabnet den 26. Mai

1847, altsaa netop for 25 Aar siden. Den gik fra Kjøbenhavn til

Roskilde og var, som bekjendt, 4 Mile lang. Spurgtes der nu om,

hvad der siden den Tid var bygget, saa lød Svaret, at der af det

samme private Selskab, som havde bygget denne Bane, var indtil

1870 ialt anlagt 35 V2 Mil Baner. De danske Statsbaners Anlæg og

Drift skrev sig fra en nyere Tid, idet de første Anlæg bleve bestemte

ved Lov af 10. Marts 1861, men der var dog til 31. Decbr. 1870

aabnet 65,9i Mil. Hvorledes den betydelige Jernbanedrift var kommen

den almindelige Lokomotion til Gode vilde ses deraf, at der paa Stats-

banerne i 1870 var befordret 1,288,000 Personer og paa de sjællandske

Baner i samme Aar 1,766,000, saa at altsaa omtrent 3 Mill. Menne-

sker vare blevne befordrede her i Landet, hvor Befolkningen er

1,800,000 stor. Af Gods var der paa Statsbanerne befordret 4,326,000

og paa de sjællandske Baner 4,600,000 Ctnr., altsaa omtr. 8 Mill.

Ctnr. De svenske Baners Anlæg begyndte et Par Aar senere end

vore. Den første svenske Bane, der blev aabnet, var kun nogle faa

Mile lang, men i de 15 Aar, der siden den Tid ere forløbne, har

Sverig ogsaa i den Henseende gjort meget betydelige Fremskridt,

Der var saaledes ved Slutningen af 1870 aabnet en Banelængde af

IO4V2 svenske Mil, altsaa omtr. 150 danske Mil, og i Forbindelse

med disse Baner, som tilhøre Staten, stod 41^2 Mil Baner anlagte af

private Selskaber,foruden at der var 18,i Mil Privat-Baner, der ikke

stod i saadan Forbindelse med Statsbanerne, saa at der altsaa fra

1856 til Udgangen af 1870 var bygget og taget i Brug Baner i en

Længde af omtrent 160 sv. Mil, der svare til omtr. 240 danske Mil.

Paa de svenske Statsbaner blev der i 1870, som var det sidste Aar,
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hvorfra der forelaa trykte Kilder, befordret 1,000,000 og paa de pri-

vate 900,000 Personer, saa at der i Sverig, til Trods for dets Baners

stirre Længde ikke i 1870 var befordret saa mange Personer som

paa den danske Jernbanelængde. Derimod havde Godsbefurdringen

været meget betydeligere end paa de danske Baner. Medens den i

Danmark ikke bolob sig til fnldt 9 Mill. Ctnr., blev der paa de

svenske Statsbaner befordret 16,784,000 Centner og paa de private

Baner, der naturligvis blive anlagte der, hvor der er megen Trafik

af Produkter og Fabrikata, som veie betydeligt, og for hvem en Til-

slutning til Statsbanerne eller i det mindste den størst mulige Nær-

melse til dem er af storste Vigtighed, 32,266,000 Cntnr, altsaa i Alt

over 49 Mill. Ctnr eller mellem 5— 6 Gange saa meget som i Dan-

mark. Med Hensyn til de norske Baner fandt der ved deres Anlæg

omtrent det samme Forhold Sted som i de to Nabolande. Den første

Bane anlagdes i 1854 mellem Christiania og Eidsvold, og indtil 1870

var der i Alt anlagt 43,8 norske Mile eller omtr. 72 danske Mil.

Personbefordringen paa disse Baner havde ikke været meget betydelig,

idet den i 1870 kun omfattede 7— 800,000 Personer, hvorimod Be-

fordringen af Gods, sammenlignet navnlig med Veilængden og Person-

befordringen, havde været meget stor, idet den havde udgjort 9,642,000

Ctnr. eller noget mere end paa de danske Baner. — Med Hensyn til

Dampskibsfarten vilde det føre for vidt at detaillere, hvorledes den var

gaaet frem. Den udviklede sig ikke tidlig saa hurtigt, som det havde

været ønskeligt , men var i de seneste Aar tiltagen i overordentlig Grad,

hvad der maatte være Enhver bekjendt, i det mindste for hans eget

Lands Vedkommende. Baade i Henseende til Forbindelsernes Hyp-

pighed og Taxternes Nedsættelse var der sket betydelige Fremskridt.

Han trode, at det var fuldkommen rigtigt, at man, naar man

skulde vedtage en Beslutning i den Sag, hvorom der her var Tale,

satte i Spidsen, at man gjorde det i Erkjendelsen af, hvad der allerede

var bevirket for Kommunikationens Fremme og Udvikling. Men

uagtet der var sket meget i den Retning, saa var det unægteligt, at

der endnu var ønsker, ja, næsten Fordringer tilbage hos de tre Folk,

Fordringer, som det maatte være ønskeligt at se fremsatte netop paa

dette Sted, hvor de vistnok kunde være sikre at finde en Tilslutning,

der maatte give dem en forøget Vægt. Han vilde nævne ønsker, der

vare tilstede i Danmark og han gjorde det i det Haab, at Mænd fra

Sverig og Norge vilde nævne de ønsker, der vare tilstede i deres

Lande. Det var saaledes vistnok et berettiget ønske, at Tilslutningen
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mellem de danske og svenske og norske Baner blev inderligere og

mere fremmet endnu. En direkte Indskrivning til Norge og Sverig

herfra eller hertil derfra havde hidtil ikke kunnet opnaas, lige saa lidt

for Personer som for Gods, men det maatte vistnok utvivlsomt ligge

ligesaa meget i de to andre Folks Interesse som i vor, at ønsket

herom snarest mulig blev opfyldt. Der næredes sikkert ved Siden

deraf andre ønsker, som han i sin Stilling til den sjællandske Jern-

banedirektion ofte havde havt Anledning til at nære, og om hvilke

han trode at kunne sige, at de ikke havde fundet nogensomhelst

Modstand hos den danske Bestyrelse. Et andet Ønske, som han

trode at kunne betegne som almindeligt, var det, at de fiskale Hin-

dringer, der vare mod en noie Sammenslutning mellem den danske og

svenske Fart, ikke altfor længe endnu maatte bestaa. Det maatte

vel erkjendes, at der saavel fra den danske som fra den svenske Re-

gjerings Side var gjort store Skridt i L«bet af en halv Snes Aar.

Ved Loven af 4. Juli 1863 var der saaledes ikke blot paalagt den

danske indenlandske Skibsfart en mindre Afgift end tidligere, men

den skaanske Kyst fra Malme til Helsingborg blev tillige stillet lig

med den danske Kyst, hvad Afgiften angik, og ved en Konvention fra

Slutningen af samme Aar indrømmede den svenske Regjering danske

Dampskibe, der kom fra den ligeoverfor den skaanske Kyst liggende

danske Kyst, en lignende Lettelse. Men hvad der maatte bringe os

til at angre, at man ikke strax gik videre, var, at det Forslag, som

den danske Regering indbragte i Slutningen af forrige Aar, og som

gik ud paa ganske at ophæve Afgiften af den indenlandske Fart,

ligesom det ogsaa skulde have omfattet Skibe fra den skaanske Kyst,

ikke erholdt Lovskraft men blev taget tilbage af Regjeringen i Slut-

ningen af Rigsdagens Session. Det var blevet tiltraadt af Folkething

og Landsthing, men Rigsdagen vægrede sig ved at gaa ind paa den

Forudsætning, hvorfra Regeringen var gaaet ud, at der samtidig

skulde indtræde en saadan Forandring af Brændevinsbeskatningen,

hvorved Finanserne fik Godtgjerelse for Ophævelse af Afgiften paa

den indenlandske Fart. Taleren fandt det beklageligt, at man ikke

syntes at have set, at det ikke gik an ved Reformer at betage Stats-

kassen de Midler, hvortil den trænger. Det var noget, som han øn-

skede, at man levende skulde have for øie, og han vilde her benytte

Leligheden til, i Anledning af hvad der ved det foregaaende Mede

var sagt om Toldreformer, at gjere opmærksom paa, at Reformer ikke

kunde betragtes som noget absolut men i Relation til Statens Kræfter
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ag til do Midlor, som Finanserno maa pjere Kogning paa. — Eftorat

havo bedot Forsamlingon undskyldo liam, hvis han ved sit Foredrag

skulde havo optaget for megen Tid, og oftor at have gjentaget sit

^nske om, at Mænd fra Norge og Sverig vilde antyde, hvilke Onsker

der næredes i deres Lande i den af ham omtalte Kotning, foreslog

han Mødet at fatte folgende Beslutning:

I Erkjendelse af det, der hidtil i de tre nordiske Riger

er bevirket for Kommunikationsmidlernes Fremme og Ud-

vikling, anbefaler Forsamlingen disse Eigers Kegjeringer af

yderste Evne at fortsætte og udvide de hertil sigtende Be-

stræbelser, kraftigen at understotte de Privates Foretagender

i denne Retning og snarest mulig at bortrydde de Hin-

dringer, især af fiskal Natur, der stille sig i Veien for

de tre nordiske Landes nøieste Sammensluttelse i denne

Henseende.

Folkehøiskolelærer Fr. Bajer ønskede at fremsætte et lille be-

skedent Forslag, som nærmest vedrørte Postvæsenet, men hvis Ind-

flydelse forgrenede sig i andre Retninger, og som kunde indføres med

Lethed og næsten uden Udgift, Oprindelig havde han ønsket at

foreslaa Indførelsen af nordiske Postfrimærker; men kyndige Post-

mænd havde gjort opmærksom paa, at det vilde møde uoverstigelige

Vanskeligheder, saalænge vi ikke havde en nordisk Postenhed, hvortil

der ingen Udsigt var. Omtrent det samme kunde dog opnaas paa en

simplere Maade, og han vilde derfor opfordre Forsamlingen til at ud-

tale ønske om, at det maatte blive paalagt Postvæsenet i hvert Land

at have til Forhandling et vist Forraad af de to andre nordiske Rigers

Frimærker, eller subsidiært, at man kunde faa saadanne tilkjøbs hos

Private. Det var ofte forekommet i hans Praxis, at han havde ønsket

Oplysning om et eller andet Forhold i et af de to andre nordiske

Riger, uden at han stod i saadant Forhold til de vedkommende

Private eller Autoriteter, at han kunde forlange, at de skulde sætte

sig i Udgift ved at frankere en Svarskrivelse; men naar han paa

Posthuset kunde kjøbe svenske eller norske Frimærker og i sit Brev

indlægge en Konvolut med Udskrift til sig selv og med paaklæbet

Frimærke for det Sted, hvorfra Svaret skulde udgaa, saa havde Mod-

tageren ingen Udgift, og uden Rekommendation af Brevet kunde han

opnaa Sikkerhed for, at Brevet var modtaget. I den sidste danske

Krig havde man ved vigtige Leiligheder jevnlig ladet Ordonnansen



123

bringe Konvoluten med tilbage i samme øiemed. Udkom der i et

af de andre nordiske Riger et Flyveskrift eller en Bog, som man

hurtig vilde forskafte sig, opnaaedes dette sjeldent ved at skrive til

Boghandleren, og man kjendte maaske ikke nogen anden Person

paa Stedet; men naar man kunde betale Bogen med Frimærker, som

gjaldt i det Land, hvor Bogen var udkommen, vilde det gaa lettere,

og hvad der var betalt for meget, kunde da med samme Lethed

sendes tilbage. Forslaget kunde ogsaa finde Anvendelse paa Kors-

baandsforsendelser. Det kunde maaske indvendes, at man saaledes

fik Banksedler, hvis Værdi stod betydelig under den mindste Værdi,

der igaar blev erklæret for den anskelige; men der var dog en væsent-

lig Ulighed mellem Banksedler og Postmærker, og skulde der sættes

en Grændse for de sidstes Størrelse, maatte den snarere angaa deres

største end deres mindste Værdi , da Udstedelsen af meget store Fri-

mærker kunde lede Folk til at afgjøre ikke saa ganske smaa Beløb

med Frimærker og friste Postbudene til at aabne Brevene. Imidlertid

kunde man jo, naar Misbrugene skulde tage Overhaand, tænke sig, at

det vilde blive forbudt at indlægge Frimærker i Brevene — allerede nu

vare de jo en international Mønt ved den lille Omsætning — men et saa-

dant Forbud vilde ikke kunne overholdes og derfor være demoraliserende.—

•

Med Hensyn til Afstemningen vilde han gjøre opmærksom paa, at

hans Forslag ikke sigtede til at træde i Stedet for det af David fore-

slaaede større og mere gjennemgribende men kun skulde slutte sig

dertil som et Slags mindre ønske, og forsaavidt det talte om at give

Postvæsenet et Paalæg, gik Forslaget ikke ud over ønskets Form,

men udtalte kun, at der helst maatte paatrykkes Sagen et Slags

officielt Stempel, medens han iøvrigt erkjendte, at den maaske kunde

lægges i Privates Hænder. Da Nødvendigheden af et saadant Paalæg

til Postvæsenet stod tvivlsomt for ham, ønskede han hvert af de to

Punkter i Forslaget afstemt for sig. Forsaavidt Forslaget skulde

falde af Hensyn til, at der muligen var praktiske Mangler derved,

haabede han, at Private ikke destomindre vilde tage Sagen i deres

Haaud og derved bidrage deres til at lette Samfærdselen mellem de

nordiske Lande. I Henhold til, hvad han saaledds havde ytret, stillede

han følgende Forslag, som Tillæg til Davids:

At det af høiere Vedkommende maatte paalægges Posthusene

at have til Forhandling et vist Forraad af de to andre nordiske

Rigers Frimærker, samt, at modtage disse tilkjøbs eller Ombytning

af private Personer.
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Ktatsnittd .loiiibanediroktor, Rothe fandt sig al' Davids Yttringer

foranlediget, gærlig angaaendo noglo Sporgsmaal, vedkommende Jern-

banovæsenet, til at tage Ordet, mon han vilde dog først fremsætte

nogle Onsker om den Del af Sagen , som ikke specielt vedkom hans

egen Virksomhed, nemlig om de to ferst omtalte Institutioner: Post-

og Telegrafvæsenet. Det forekom ham i hoi Grad onskeligt, at de

tre nordiske Kiger saavidt mnligt betragtede hinanden som Indland

m. H. t. deres Korrespondance, saaledes at de fik ensartet Porto- og

Telegrafgebyr, og at der saavidt muligt kom til at gjælde de samme

Taxter som ved den interne Udvexling af Telegramer og Breve.

Han saa meget vel, at der her frembad sig den Art „fiskale" Hin-

dringer, som David havde fremhævet, men paa den anden Side syntes

det ham at være et Maal, man burde stræbe efter. Saavidt han for-

stod de Bestræbelser, der nu gjorde sig gjældende i Retning af Lettelse

i Brevforsendelsen, ikke blot mellem de nordiske Riger in^ibyrdes,

men ogsaa mellem disse og de øvrige europæiske Lande, saa arbeidedes

der netop hen til dette nævnte Maal, hvis Virkeliggjørelse sandsynlig-

vis vilde lede til, at man blev fri for den Afregning, der nu maa

finde Sted ved Udvexling saavel af Telegramer som af Breve. Op-

naaede man dette, saa vilde ikke blot Publikum faa en væsenlig

Lettelse, men ogsaa Administrationen vilde blive meget simplificeret.

Han vilde imidlertid ikke stille særlige Forslag i den Retning, da

Davids Forslag var af en saa almindelig Natur, at der derunder

kunde subsumeres en Mængde Enkeltheder, ligesom det ogsaa vilde

være meget vanskeligt i den korte Tid, der var levnet, at affatte de

enkelte ønsker, man kunde nære, paa en fuldkommen tilfredsstillende

Maade i Beslutningsform. — Hvad Forbindelsen mellem de tre Landes

Jernbanetog angik, da havde David jo rettet en mild Bebreidelse mod

Administrationen for ikke i Tide at have serget for at skaffe en direkte

Forbindelse tilveie, saa at Personer og Gods direkte kunde forsendes

ad de tre Landes Baner, uden at der løstes ny Billet eller foretoges

Omexpedition. Taleren trode vel, at man var tilbøielig til at over-

vurdere Betydningen af saadan direkte Expedition, navnlig under

de for Tiden stedfindende Forhold, men han delte dog ønsket om

en Overenskomst i den Eetning, der jo ogsaa tidligere havde bestaaet

mellem de svenske Statsbaner og den sjællandske Bane. Den var

imidlertid paa Grund af særlige Forhold bleven midlertidig afbrudt,

men der var indledet ny Underhandlinger, som vare deres . Afslutning

nær, saa at dette ønske i alt Fald for større Reisers Vedkommende
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meget snart vilde kunne blive opfyldt. Det var imidlertid ikke til-

strækkeligt at sørge for, at man kunde tage Billet fra en svensk Station

til en dansk Station eller videre over Hamborg til en anden Plads i

Ildlandet; men man maatte ogsaa sørge for, at Dampskibenes og Jern-

banetogenes Forbindelser bleve indrettede saalodes, at man med Let-

hed kunde fortsætte sin Reise uden Afbrydelse; thi ellers havde det

kun lidet at sige, at man kunde faa direkte Billet, navnlig saalænge

Jernbanerne paa de to Sider af Sundet ikke staa i umiddelbar Forbindelse

med Dampskibenes Anlægssteder. Imidlertid haabede han, at det ikke

skulde vare længe, inden i det mindste de sjællandske Baner kom i

direkte Forbindelse med Kjøbenhavns Havn, forsaavidt angaar Befordring

af Gods. Det vilde da gjælde om at indrette Togene paa begge

Sider af Sundet og Dampskibsturene saaledes, at de sluttede sig til

hinanden. Dette var hidtil ikke sket paa nogen fyldestgjørende Maade,

navnlig forsaavidt angaar de sjællandske Tog til og fra Kjøbenhavn

og de svenske Tog fra og til Malmø, men hvis han var rigtig under-

rettet, kunde man glæde sig over, at det Væsentlige af det, der

manglede, snart vilde blive efterhjulpet , idet der vilde blive indrettet

Tog, udgaaende fra "og til den svenske og den norske Hovedstad

saaledes, at de vilde ankomme til og afgaa fra Malmo paa en saa

passende Tid, at den videre Befordring kunde ske umiddelbart over

Sundet i Forbindelse med de sjællandske Tog til de Tider, da disse

nødvendig maa afgaa og ankomme for at kunne slutte sig til de tydske

Tog til Befordring mellem de store Hovedstæder i Europa. Togene

fra Sverige og Norge maatte og afgaa derfra omtrent til samme Tid

og være i Malmø i Middagsstunden, befordres til og fra Endepunkterne

uden Afbrydelser, hvilket udkrævede, at der paa de svenske Baner

maatte etableres Nattog, hvis Etablering hidtil var stødt an mod

fiskale Hindringer, men som nu, efter at, saavidt ham bekjendt, den

svenske og norske Regjering havde vist sig villig til at bære de Tab, der

vare forbundne dermed, snart vilde komme i Stand. Det var af saa

megen større Interesse, at dette skete, som der nu var etableret nat-

gaaende Tog paa de danske Statsbaner og i Hertugdømmerne saaledes,

at man vilde kunne vælge mellem Ruten Korsør-Kiel eller Ruten

til Lands.

Uagtet Reiselysten nu havde udviklet sig saa betydelig, som

David havde oplyst, maatte det dog ikke overses, at det hele Antal

af Reisende paa de lange Ruter hos os er meget indskrænket i

Forhold til Antallet af Reisende paa de lange Ruter i Udlandet, og
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at der til at indrette Befordrinf,'en med den Hurtipfhed o^ Fuldkom-

menhed , Nutiden fordrer, medgaar meget store Omkostninger. Det

var derfor af Vigtighed for det nordiske Kommunikationsvæsen i dets

Helhed, at Kræfterne ikke altfor meget splittedes ved at benytte for-

skjellige Hovedruter for Posterne og for de Reisende, der ønske at

komme hurtigst mulig frem uden Hensyn til de noget forøgede Ud-

gifter, og i den Henseende var det derfor ønskeligt, om de nordiske

Regjeringer, saavidt muligt, kunde komme overens om at koncentrere

deres Hovedpostforsendelser og Hovedreiseruter, hvad de meget lange

Ture angaar, paa enkelte Ruter, for at formindske de betydelige

Omkostninger , der ere forbundne med at etablere paa disse Ruter en

Befordring, der svarer til Nutidens Fordringer. Der kunde vel egent-

lig kun være Tale om enten at lede den svensk-norske Rute over

Gøteborg-Frederikshavn-Jylland eller over Malmø-Kjøbenhavn-Korsør og

da enten videre gjennem Fyen og Hertugdømmerne eller til Kiel, Sammen-

lignede man disse Ruter, stillede det sig for øieblikket saaledes, at

med Stockholm og Christiania som Udgangspunkter paa den ene Side

og Hamborg som Endepunkt paa den anden var Ruten: Malmø-

Kjøbenhavn-Korsør-Kiel den korteste og ogsaa den, der kunde tilbage-

lægges i kortest Tid. Tog man Falkøping som Udgangspunkt,

idet Banen fra Stockholm deler sig der til Gøteborg og Malmø, saa

vilde det vise sig, at medens Veien Gøteborg-Frederikshavn til Ham-

borg er omtrent 108 Mil, er Veien over Malmø-Korsør-Kiel kun 86

Mil og Ruten Falkøping-Malmø-Kjøbenhavn-Korsør gjennem Fyen,

Jylland og Hertugdømmerne ligeledes omtrent 108 Mil. Den Tid,

som vilde udkræves, under Forudsætning af lige hurtig Befordring

paa de forskjellige Ruter og af en Befordring af den Hurtighed,

der er nu den almindelige i Tydskland, var for den mellemste Rutes

Vedkommende 22—23 Timer, medens man ikke vilde kunne tilbage-

lægge den førstnævnte Rute paa mindre end omtrent 28 Timer og

den sidstnævnte paa mindre end omtrent 26 Timer. Altsaa, for at

fremme en hensigtsmæssig Kommunikation mellem de nordiske Lande

indbyrdes saaledes, at der tillige tages Hensyn til Forbindelsen med

Udlandet, maatte det anses for ønskeligt, for det Første, at der paa de

norsk-svenske Statsbaner etableredes natgaaende Tog, der sattes i

Forbindelse med de sjællandske Tog, der da maatte afgaa Kl. 8 om

Aftenen, for at være i Hamborg om Morgenen, saa at de Reisende

kunde naa de tydske Tog, der berøre Hannover omtrent ved Middags-

tid, og omvendt Tog fra Malmø i Forbindelse med den sjællandske
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Banes Morgentog fra Korsor, hvis Ankomsttid betinges af Post-

togenes Ankomst til Hamborg den foregaaende Aften, og for det

Andet, at man, ved Overveielsen af, hvilken Rute der skulde vælges,

tog Hensyn saavel til, at Kræfterne ved den forholdsvis ikke store

Konflux, der er paa de lange Ruter, ikke splittedes altfor meget, som

til, at Valget faldt paa den Hovedrute, der frembed den korteste

og hurtigste Vei, altsaa Ruten Korsør-Kiel, for hvis Bevarelse og

videre Udvikling det forekom ham hensigtsmæssigt at udtale et ønske,

da der rauligen andetsteds fra kunde reise sig Fare for en saadan

Indskrænkning, at den ikke kunde benyttes med Fordel af de nordiske

Lande. Han vilde indtil videre anse det for tilstrækkeligt at have

udtalt dette og skulde ikke formulere noget særligt Forslag til Be-

slutning ; i alt Fald vilde han afvente mulige Indvendinger fra svensk

eller norsk Side,

Redaktor SohJman från Stockholm var ofvertygad, att ingen

skulle neka, att det forslag, som blifvit framstålldt af hr. folkhogskol-

låraren Bajer vore mycket vålment, men tal. funne det åtminstone for

sindel icke så sårdeles praktiskt eller af den framstående vigt, att det

kunde vara skål for motet att inlåta sig på dylika specialiteter.

Dessutom tycktes forslagsstållaren hafva forbisett den omståndigheten,

att når man besvårar någon person i brodralandet med ett uppdrag,

man kan bedja honom lemna svaret ofrankeradt.

Hvad den siste årade tal.s sårdeles upplysande foredrag anginge,

hade dess syfte tydligen varit att ådagalågga, det vågen ofver Malmo

skulle vara den genaste utfartsvåg från Sverige. For det enkla prak-

tiska forståndet forefolle det dock vid en blick på nordens karta, som

om åtminstone for det vestra Sverige Goteborg skulle vara den genaste

utfartsvågen. Tal. hade ånnu vål i minnet, huru, då i Danmark for-

handlingarne egda rum om anlåggandet af Vendsysselbanan, det fram-

holls, att denua bana skulla få en sårdeles betydelse just genom den

stora trafik, man våntade sig från Sverige ofver Goteborg. Man

våntade nemligen, att der skulla ofortofvadt efter banans oppnande

såttas i gang en snabb ångbåtsforbindelse mellan Goteborg och

Frederikshavn. Nu vore emellertid nåra ett år forflutet, sedan denna

bana oppnades for trafik och litet hvar forvånas med allt skål ofver

att icke hafva sett tillstymmelse til forsok goras hvarken i Goteborg

eller Fredrikshavn for att få meromnåmnde ångbåtsforbindelse till

stand. Orsaken dertill vore, efter hvad talaren hort, den, att man på

begge hallen gick och våntade på hvarandra. Fredrikshavnerne forlita
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aig ])^ Goteborparnoa kiinda furetagsamhet, undor det att man i

Gotoborg betraktar foretaget Sclsom af utoslutando dansk beHkatfonhet.

Man borde dock lioppas, att detta omsesidiga fiirbidande icke måtte

blifva alltfc)r langvarigt, likasom man kunde vara forvissad, att fftrsfjk

i den riktningen snart nog skulle krftnas med framgång, ty orfaren-

heten hade åtminstone i vart land lart, att naturliga kommunikations-

leder, om hvilkas formåga att biira 8ig man till en borjen tviflat,

sedan man dock gripit sig an med att begagna dem, efter 5, 10 eller 15

års forlopp utvecklat sig på ett sått, hvarom man icke kunnat dr5mma

och man har då haft svart for att inse, huru det varit mojligt -att

någonsin kuuna undvara dem.

Tal. beklagade, att han icke kunnat hora hufvudforslagstållarens

foredrag i åmnet, man anholl tillika att få inståmma i det af honora

framstållda forslaget, ehuru det visserligen var hållet i något allmånna

ordalag. Glådjande vore det i hogsta grad att från hans sida få ett

så ampelt erkånnande af vigten utaf att „snarest muligt bortrydde

de Hindringer — — — der stille sig i Veien for de tre nordiske

Landes neieste Sammensluttelse", visserligen hår på ett specielt om-

råde, men detta dock så ofantligt vigtigt for samlifvet och nårmandet

i alla mojliga håuseenden mellan de trenne brodrafolken.

Bankshef Faye fra Bergen vilde til Rothes Bemærkninger om

ønskeligheden af gjennemgaaende Tog knytte nogle Bemærkninger om

Dampskibsforbindelsen mellem de nordiske Riger, der ikke for øie-

blikket foregik med den ønskelige Frihed. Allerede af tidligere

national-økonomiske Meder var der udtalt et ønske om Forbedring i

saa Henseende. Sverig havde imidlertid ikke fundet Anledning til

at frigive Kystfarten, medens man i Norge havde gjort et saadant

Skridt i 1869 og i Danmark endnu tidligere. Han havde ikke villet

undlade at fremhæve denne Sag, i Haab om, at der snart vilde ind-

træde en Forandring deri for Sverigs Vedkommende , men iøvrigt

fandt han sig tilfredsstillet ved det af David stillede Forslag.

Professor Broch kunde i det Væsenlige slutte sig til Rothe og

maatte stærkt støtte hans Hovedbetragtning, at vi i det væsenlige

maatte koncentrere vore Kræfter paa enkelte Ruter, hvis vi vilde op-

naa noget Særdeles. Det havde vist sig overalt i Europa, at det var

ikke altid den i Mil korteste Linie, der var den fordelagtigste, men

at derimod de Linier, der havde den største Trafik og betalte sig

bedst, ogsaa bedst kunde tilfredsstille de offenlige Interesser. At

kjøre hurtig paa Jernbane koster Penge, og Forskjellen mellem at
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kjfire hurtigt og langsomt er ikke ringe. Nattog kostede ogsaa

Penge, og Trafiken skulde have naaet en vis Størrelse for at kunne

hære dem; men havde Trafiken først et vist Omfang, saa var Be-

kostningen herved ikke af saa stor Betydning. Taleren oplyste, at i

lang Tid havde den hurtigste Reise fra Wien til Paris bevæget sig

i en Halvcirkel, nemlig over Prag-Dresden-Leipzig-Berlin-Hannover-

Ccln, og endnu efter at der fra Wien var kommet en sammen-

hængende Jernbane, der paa Kortet ser ud til at danne en ret Linie

til Paris, nemlig gjennem de sydtydske Stater, varede det længe, inden

Farten paa denne blev udviklet saaledes, at man ad den Vei kunde

komme lidt hurtigere og billigere frem end ad den tidligere, men ingenlunde

i Forhold til det formindskede Miletal. Grunden dertil var, at Ruten over

Berlin optog mange store Stæder og var i Hænderne paa store Jernbane-

kompagnier, som havde den pekuniære Evne til at sætte gjennemgaaende

Hurtigtog i Gang; derfor vilde ogsaa her altid Ruten over Kjebenhavn have

stor Fortrin, naturligvis under Forudsætning af, at Jernbanebestyrelsen

var villig til at bringe de nødvendige Ofre, hvad den vel vilde være

i Stand til gjennem den forøgede Trafik. Den maatte da virkelig

ogsaa anstrænge sig (Hør!) Der var imidlertid visse Interesser i

Norge, der gjorde det rigtigt ogsaa at faa en hurtig Befordring gjen-

nem Jylland. Hele Vestlandet af Norge, der indbefatter mange stærkt

handelsdrivende Byer, som f. Ex. Bergen og Stavanger, var interesseret

deri, ikke at tale om de endnu nordligere Byer, som nu dog tildels over

Land kommunicere med Christiania. Disse Egne af Norge vare hen-

viste til Veien over Jylland, hvor det gjaldt Reise- og Postforbindelse

Syd paa, idet man ellers maatte gjøre Reisen langs Kysten og om-

kring den dybe Christiania Fjord. Der var derfor ogsaa i det samme

Aar, da Jernbanen i Jylland blev færdig, kommet en Fart i Stand 2

Gange om Ugen, væsentligst for Postens Skyld, mellem Jylland og det

sydlige Norge, og om denne Fart end kostede ikke ubetydeligt i Til-

skud fra Statens Side, maatte Forholdet dog siges endnu at være meget

utilfredsstillende. Hvis imidlertid de forskjellige Jernbanebestyrelser

opfyldte den Pligt, der altid paahviler store, private og helt eller

halvt offenlige Selskaber, der faktisk og ofte legalt ere monopoliserede,

idet man jo i Reglen ikke lægger mere end én Jernbane paa samme
Rute, den Pligt nemlig, at tage Hensyn til Publikums Interesse, saa

trode han, at den Vei, der forener de største Stæder, altid vilde

vise sig som den hurtigste, saa at altsaa for Norges og Sveriges Ved-

kommende Veien over Kjøbenhavn maatte foretrækkes. Norge og

9
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Sverige vilde jo imidlertid muligen snart faa endnu on anden For-

bindelse med det europæiske Fastland, nemlig over Ystad-Kygen, paa

hvilket sidste Sted nu en Jernbane paatænkes , mulig allerede er under

Arbeide, hvorved Veien til Berlin, som er et Centralpnnkt for mange

Jernbaner, vilde blive betydelig forkortet. En daglig Forbindelse

mellem Goteborg og Frederikshavn, hvis Forbindelseslinie tager sig

saa lille ud paa Kortot, vilde rimeligvis behove et betydeligt Stats-

tilskud til Trods for de store Besparelser, der paa Dampskibene nu ere

indforte og yderligere kunne forventes ved Brugen af Kul, af hvis

theoretiske Varmemængde neppe noget Dampskib hidtil har benyttet

mere end 10 pCt. Forbindelsen over Kjebenhavn vilde i Modsætning

til den jydske Rute og Ruten over Rygen have en stor By at stette

sig til, men den sidstnævnte kunde dog blive en farlig Konkurrent

for den kjebenhavnske Linie. Naar man imidlertid her anstrængte

sig tilstrækkelig, vilde denne dog vistnok blive den fordelagtigste.

Naar Rothe særlig havde betonet Forsendelserne fra de nordiske

Riger til Udlandet, maatte Taleren fremhæve Postbefordringen fra Ud-

landet til disse. Naar der etableredes gjennemgaaende Nattog i

Sverig, vilde det være af største Vigtighed for Norge og maatte

endogsaa gjeres til Betingelse for dette Lands Bidrag til sammen-

hængende Tog, at Posten kom nogenlunde tidlig paa Formiddagen til

Christiania, saaledes at den kan omdeles i den sædvanlige Kontortid.

Det nyttede kun lidet, at Posten kom om Eftermiddagen eller endog

om Aftenen, thi om man end trode at kunne lægge Beslag paa

Jernbane- og Postbetjentes Tid Dag og Nat, vilde dog Publikum

have sin Nattesøvn og derfor ikke have mere Fordel af den Post,

der kom sent om Aftenen end af en Post, der kom den næste

Morgen. Det havde ogsaa forundret ham, at en saa stor By som

Stockholm kunde finde sig i, at dens Post sov længe underveis og

endelig sov den sidste Nat i selve Byen; han forstod imidlertid,

at det var pekuniære Grunde, der her havde spillet en Rolle, men

han haabede, at dette vilde blive forandret nu, da det svenske Jern-

banevæsen under dygtige Hænder havde taget et saadant Opsving,

som Tilfældet havde været i den sidste Tid. Navnlig for Avisernes

Skyld gjaldt det om at indrette sig bekvemt i Henseende til Postens

Ankomsttid, thi ellers fik man strax Redaktørerne paa Halsen. Han

vilde derfor, i Modsætning til Rothe, fremhæve Posten, der kommer

fra Udlandet og som i ganske anden Grad end Posten til Udlandet

vækker Publikums Opmærksomhed. Naar Folk nemlig modtage Breve,
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undlade de sjeldent at lægge Mærke til, hvorlænge de have været

underveis for at komme dem i Hænde, medens de ere langt mindre

opmærksomme paa, hvorlænge det varer, inden de Breve, de afsende,

komme Adressaterne i Hænde.

Han sluttede med at takke David for de udmærket veltalende

Ord, hvormed denne havde indledet sit Foredrag. Kommunikations-

midlernes Udvikling i vor Levetid vilde altid fremstille sig som en af

de sterste epokegjorende Begivenheder i Kulturen. Om ogsaa en

Gang et Barbariets Morke ' atter skulde lægge sig over Europa, og det

skulde gjentage sig, hvad vi have set andre Steder, hvor en Civili-

sation, der har staaet forholdsvis heit, er gaaet til Grunde, uden at

vi en Gang kjende dens Historie, saa vilde dog vore Jernbanearbeider

blive staaende som uforgængelige Minder og vise Kraften hos den Genera-

tion, der havde skabt dem, og Høiden af dens Civilisation. Vore

Telegrafstænger kunde forsvinde, men vore Jernbaners Banker, Ud-

gravninger og Tunneler vilde blive staaende som uforgængelige

Mindesmærker, ja, maaske mere uforgængelige end Ægyptens Pyramider.

Den Indflydelse, Jernbauer og Telegrafer havde havt paa Udviklingen

og fremdeles vilde faa, var ganske overordentlig. Enhver, der havde

med Forretningslivet at gjare, vilde have hart ældre Kjøbmænd klage

over Konkurrencen og over, at der Intet var at fortjene mod tidligere,

medens man samtidig saa vokse op en yngre Generation, der ikke

kavde set det Gamle og derfor langt lettere kunde tilegne sig og be-

nytte det Ny. De Fremskridt, der vilde finde Sted i de følgende

Decennier, vilde derfor uden Tvivl blive ganske overordentlige, hvis

der ikke indtraadte hindrende, overordentlige Begivenheder. Saadanne

kolossale Fremskridt finde imidlertid ikke Sted uden mange Ulemper;

og vi se ogsaa de sociale Bølger vælte sig imod os, og om end vor

Stilling her i Norden vilde gjare, at Bevægelsen kom svagere imod

os, saa vilde vi dog neppe blive ganske uberarte af den. Det tilkom

imidlertid Statsmændene at se forud i disse Retninger og ikke at

vente, til Solen stod i Middag for at forkynde, at den var opstaaet.

Folkeheiskolelærer Bayer havde haabet, at hans lille Forslag

var kommet i Selskab med andre Smaaforslag. Nu da det tog sig

ud som en lille Fiskerbaad i Kjelvandet paa et Orlogsskib, vilde han

ikke udsætte det for at falde og tog det derfor tilbage, uagtet han

trode, at det indeholdt lidt mere, end man havde set deri.

Da Ingen optog Forslaget, var det saaledes bortfaldet.

9*
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Lektor Rloinstr<aiid ansåg att de dry^^a omkostnader, som åro

f^)renado mod natt-tågen, till stor del skulle motvcrkas, om man i

Sverige kunde formå sig att låta tredje klasspassagerarwagnar medfrtlja

snalltilgen. — Hvad Fredrikshavnshanan betniflade, sti hade den visst ick«

bohof af statsunderstod , ntan vore det tvårtom tal.s ttfvertygelse , att

den linion skall komma att båra sig mycket val. Ofver Goteborg

skulle denna kommunikationsled erhålla mycken trafik, sedan man

numera derstlides vore betånkt på att medelst ångfartyg hålla hamnen

5ppen for seglation afven vintertiden.

Professor Frederiksen havde oprindelig troet, at der kunde vsere

Anledning til at stille nogle særlige Forslag, men Davids Forslag var

saa omfattende, at Alt, hvad man kunde ønske at gjere gjældende,

ganske vist nok kunde komme ind derunder. Han vilde væsentlig

indskrænke sig til at nævne et enkelt Punkt, hvor han var vis paa,

at man maatte kunne gaa et Skridt videre endnu, nemlig i Retning

af en ensartet Brevporto mellem de tre Riger. Man vilde erindre,

hvorledes Mødet i Gateborg havde medført ikke ringe praktiske Resul-

tater i den Retning. Man havde nu den simple Porto af 6 Sk. for

Breve mellem Danmark og Sverig og mellem Sverig og Norge, og

han saa ikke nogen Hindring for en lignende Porto mellem Danmark

og Norge. Han haabede, at et bestemt udtalt ønske derom, som ikke

fandt nogensomhelst Modsigelse i Forsamlingen, maatte kunne have

samme Virkning som en Resolution. — Med Hensyn til Telegraf-

gebyrerne turde kan ikke udtale sig saa bestemt, idet der dér stod

internationale Forhold i Veien, og Sverig var ganske vist i den Hen-

seende allerede gaaet os meget imøde. — Broch havde antydet en Frem-

tidslinie, der skulde føre ad den nærmeste Vei mod Syd, men han

havde ikke nævnt en anden Linie, der dog havde givet Anledning til

en Lov her i Danmark og som ikke endnu var opgiven, nemlig Linien

over Smaaøerne og Femern, som vistnok ubetinget var den korteste

og stod over den riigenske. — Ligeoverfor de svenske Medlemmer af

Forsamlingen vilde han berøre et lille, væsentlig rent svensk Spargs-

maal, som dog ogsaa berører noget Kommunikationen med Danmark,

nemlig Spørgsmaalet om Distancefragter paa Jernbanerne. Det var vist

fuldkommen rigtigt at nedsætte Prisen forholdsvis for længere Afstande,

men- det var besynderligt, at man ikke havde taget Bihanerne med ved Be-

regningen af Fragten. Ved at gjøre Malmø til Endestation for de svenske

Hovedbaner havde man givet denne By en gunstig Stilling overfor andre
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Byer, men det var dog uretfærdigt ikke at give saadanne Byer, som

selv havde skaffet sig deres Baner, samme Betingelser med Hensyn til

Distancefragter. Stambaner kunde maaske af særskilte finansielle Interesser

modsætte sig, at noget saadant skete, men Hensyn til det Almene

havde gjort sig saa stærkt gjældende, navnlig ved den hele fortrinlige

Indretning af Statens Jernbanevæsen, at saadanne Betænkeligheder

næppe vilde være uovervindelige. Det var kun en Henstilling, han

havde villet fremsætte, fordi ikke faa af Mødets svenske Medlemmer

øve stor Indflydelse paa disse Sagers Afgjørelse.

Kapitainlieutenant Wilde havde ved at læse Dagsordenen ven-

tet, at der var blevet Tale i dette Made om de vigtige Befordrings-

midler, som for Tiden vare paa Bane herhjemme. Der var jo saaledes

Tale om en Tunnel mellem Helsingør og Helsingborg, Det vilde

unægtelig være et Fremskridt, idet man derved undgik den urolige

Søvei; men det vilde rigtignok koste omtrent en Million £. Vilde

man imidlertid gjøre Sjælland landfast med Sverig, saa maatte det vist-

nok ske paa anden Maade, nemlig ved en Tunnel fra Kjebenhavn til

Malmø, altsaa mellem de to Punkter, der allerede af flere Talere vare

blevue betegnede som det rette Centrum for den betydelige Trafik

mellem de to Lande. Man skulde altsaa gaa fra Malmø til Saltholm

og derfra til Amager, en Vei, der ganske vist vilde blive 2— 3 Gange

dyrere end Veien mellem Helsingør og Helsingborg; men Millionerne

sade jo løse i vore Tider, selv om det kun var Luftkasteller, der var Tale

om. Den 16de November 1866 havde Taleren i „Illustreret Tidende"

fremsat et Forslag om en Bane fra Kjøbenhavn til Dragør og derfra

Overfart til Malmø. Den Gang havde man sagt, at det var Galskab,

og nu sloges man om at faa Koncession derpaa. Selv var han kom-

men bagefter sin egen Tanke, Tanken om en Tunnel til Malmø var

forøvrigt først falden ham ind i Dag ; men han havde dog ikke villet

undlade at bringe dette Fremtidsspørgsmaal paa Bane ligeoverfor de

mange Betragtninger, der vare blevne gjorte gjældende udelukkende

med Hensyn til Fortiden.

Da Ingen yderligere begjærede Ordet, gik man til Afstemning,

hvorved Davids Forslag:

I Erkj endelse af det, der hidtil i de tre nordiske Riger

er bevirket for Kommunikationsmidlernes Fremme og

Udvikling, anbefaler Forsamlingen disse Rigers Regje-

ringer af yderste Evne at fortsætte og udvide de hertil

sigtende Bestræbelser, kraftigen at underst^otte de Pri-
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vates Foretagender i denne Retning, og snarest mulig

at bortrydde de Hindringer, især af fiskal Natur, der

stille sig i Veien for de tro nordiske Landes neieste

Sammensluttelse i denne Henseende.

vedtoges enstemmig.

Hermed var denne Sag afgjort. -- Hans Kgl. Heihed Kron-

pr ind sen havde i den kongelige Loge overværet Forhandlingerne af den.

Efter et Ophold af 20 Minnter gjenoptoges Mødet, og man gik til den

sidste Sag paa Dagsordenen: „Udvikling af Fællesskab mellem

Universiteterne i de tre no rdiske Riger, hvilken indlededes af

Redaktor Ploug. Nationaløkonomien var, ytrede Taleren, som

man vidste, et meget rummeligt Begreb, der aabnede sig for alle mu-

lige Ting, som tjene middelbart eller umiddelbart til Folkenes Vel-

være. Man havde tidligere i Gøteborg og Stockholm givet Begrebet

en vid Udstrækning, idet man under Forhandlingerne havde inddraget

Midlerne til en aandelig Forbindelse mellem Folkene, saasom Sprog,

Literatur og Dannelsesanstalter, og deri havde man havt fuldkommen

Ret; thi den nodvendige Betingelse for en varig Tilnærmelse og fast

Tilslutning mellem de nordiske Folk var ganske sikkert den, at vi

ikke blot forstode hinandens Sprog og Udtrykmaade, men ogsaa lærte hin-

andens Opfattelser og Synsmaader at kjende. I den Henseende kunde man

ikke komme hinanden meget nær i kortvarige Møder, hvad enten disse

holdtes af A'idenskabsmænd eller af praktiske Mænd eller af den studerende

Ungdom. Man kunde gjore Bekjendtskaber, kunde udveksle Tanker

og Meninger, men naar der var gaaet nogle Aar hen, inden man saas -

igjen, havde man halvveis glemt Vennens Ansigt og tildels sine Sam-

taler med ham. De Ældre kunde kun deltage i korte Møder, da de

vare bundne ved deres Livsgjerning, og idet de vare blevne ældre,

vare de ogsaa blevne mindre modtagelige for Indtryk og mere fast-

groede i deres Eget; de kunde derfor heller ikke opnaa en fuld For-

staaelse af hinanden. Men kunde vor Ungdom, den Ungdom, der er

dannet nok til at kunne gaa ind paa og fatte det hidtil Fremmede,

komme til i længere Tid at leve sammen og arbeide sammen for fælles

Formaal, saa trode han, at de Bestræbelser, som man her var kommen

sammen for at fremme, vilde kunne føre langt videre, end Oiet var

i Stand til at maale. Han trode, at Betingelsen for de nordiske

Folks Fremtid for en stor Del beroede derpaa, at den dannede nor-

diske Ungdom kom til at udgjore et virkelig stort Broderskab, hvori

de nationale Eiendommeligheder vel frembringe et rigere Farvespil,.



135

men som de hverken kunne svække eller oplese. Han trode, at vi

gjorde vel i at nærme os hinanden i alle Dannelsens Grene, og at vi

naaske vilde have allersterst Fordel af at slutte os sammen i de

mest specielle. Vi havde hvert Folk for sig i Norden smaabitte Dan-

nelsesanstalter, som savnede baade Lærere og Elever og kun kunde

bringe det til en forkreblet Udvikling. Vi havde saaledes særskilte

polytekniske Skoler, Officerskoler, Kunstskoler osv., men det vilde

efter hans Mening være til stor Besparelse af Tid og Kræfter og

føre til en rigere Udvikling i disse forskjellige specielle Retninger,

hvis man enedes om at slaa disse Skoler sammen. Han skulde imid-

lertid ikke komme ind paa disse specielle Ting men holde sig til

vore heieste almindelige Dannelsesanstalter : Universiteterne.

Vore Universiteter vare 4 i Tal, og han vilde ingenlunde sige,

ai de vare for mange, lige saa lidt som han ønskede at svække Nogen

af de Tilstedeværendes Taknemlighed mod det Universitet, som han

skyldte sin Kundskab og Dannelse; han vilde kun sige, at det gjaldt

ogsaa her, at de tre smaa Folk ikke altid havde Kraft nok til at

besætte deres Universiteter saaledes, som ønskeligt var ; at det hist og

her kom til at skorte paa dygtige og ret overlegne Lærerkræfter.

Det var Noget, som rammede snart det ene og snart det andet Uni-

versitet. Det hændte vel ikke nu i den Udstrækning, hvori det kunde

ske i gamle Dage, thi dertil var Bestyrelsen for aarvaagen og

skarp, at hele Retningen forsømtes ved Sygdom, Affældighed eller

Sløvhed hos Lærerne; men det hændte dog ofte og maatte hænde,

netop fordi vi vare saa smaa, at det ene eller det andet af Universi-

teterne i en eller anden Retning ikke gjorde Fyldest, eller at Dygtig-

heden i hvert Fald var relativ mindre paa det ene Sted end paa det

andet. Vilde det derfor ikke være godt, om de Studerende, der dyr-

kede et af de Fag, som f. Ex. ved vort Universitet netop laa nede,

kunde vandre derhen, hvor det samme Fag blomstrede, medens saa

til Gjengjæld en anden Skare vandrede over til vort Universitet, for

at dyrke et Fag, der blomstrede hos os? Følgen af saadanne Stu-

dentervandringer, naar de foregik hyppigere og i større Maalestok,

vilde være, at den dannede Ungdom smeltede sammen, og samtidig

med at den kom til at slutte Broderskab med hinanden, vilde Udvik-

lingen blive fyldigere, og vi vilde hurtigere naa et høiere Trin, end

vi kunde det med isolerede Kræfter. Vilde man nu sige: Ja, men
det staar jo de Studerende i Norden fuldkommen frit for at studere

ved hvilket Universitet de ville, intet af dem lægger nogen Hindring
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i Veien for fromiiiode Studenters Besog» Saasnart en Student koinme-

til det danske, det norske eller til et svensk Universitet, saa blivw

han niodtaj^^en uden Preve, faar Adgang til Forelæsninger, Bibliotheker,

Laboratorier, kort sagt, til alle Hjælpemidler, som Universitetet har, -og

er han f. Ex. en dansk Student, der kommer til Norge eller Sverige,

saa kan han være vis paa at være hjertelig velkommen og være en

æret Gjæst baade hos Professorer og Studenter, saalænge han ikke

gjor sig uværdig dertil, ligesom det samme selvfølgelig er Tilfældet

hos os med en svensk eller norsk Student. Men hvoraf kommer det

da, at det er en Undtagelse fra Reglen, at enten vi se en norsk eller

svensk Student hos os, eller at det norske og de svenske Universiteter

se en dansk Student hos sig. Taleren trode, at foruden i de Vanske-

ligheder, der tidligere havde ligget i Sprogforskjellen, Vanskelig-

heder, der nu vilde forsvinde, efterat Sestersprogene hos os, siden

1ste April 1871, vare blevne Gjenstand for Undervisning i alle

haiere Skoler, laa det i de forskjellige Universiteters Indretninger,

som dels umiddelbart hæmmede et saadant Vandreliv og dels ikke

stemmede ganske overens med hinanden indbyrdes.

Han vilde her kun nævne nogle Exempler, og kom da først

til et Spørgsmaal, som han vidste var meget disputabelt i ad-

skillige af de Tilstedeværendes øine og som han ikke heller gjorde

sig noget Haab om at opnaa Enighed i, men som han dog vilde

nævne, fordi han tilskrev denne Indretning en meget hæmmende Ind-

flydelse. Det var den, at de Examina, som fere til Statsembeder,

holdes ved alle de fire Universiteter* Dette bevirkede for det første,

at det var umuligt at lade et Professorat i et af de Fag , som hen-

hørte til et Embedsstudium, staa ledigt, idet der jo skulde være Nogen

til at examinere; man nødtes derfor til at besætte det med de Kræf-

ter, man for øieblikket havde, hvad enten disse hørte til første eller

anden eller tredie Klasse. Nu kunde det siges: Hvad kan det skade

for et enkelt Fags Vedkommende, naar der i samme Fakultet findes

fuldkommen gode og overlegne Kræfter? Aa nei, for et enkelt Fag

gjorde det vel heller ikke saa meget, men indtraf saadanne Tilfælde

hyppig i en forholdvis kort Aarrække, saa trykkedes hele Universitetets

Virksomhed nedad og dermed ogsaa den videnskabelige Aand og Sands

hos de Studerende. Dertil kom, at selv den i enhver Henseende dyg-

tigste Professor ledes til, naar han skal examinere til Embedsexamen,

indtil en vis Grad at indrette sine Forelæsninger efter de Fordringer,

han vil stille ved Examen. Det mærke Studenterne meget godt, og
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hvad enten de nu gjere ham Ret eller Uret, saa komme de meget let

til den Tro, at det vilde være betænkeligt for dem at søge deres

Kundskaber ad andre Veie, eller at de gjere bedst i at følge de Fore-

læsninger, han holder, idet de tro derved at slippe bedst fra Examen»

Men indrettes nu Forelæsningerne paa ethvert Sted efter dets

egne Examensfordriuger, saa blive de mindre nyttige for Folk , der

skulle eiamineres ved andre Universiteter, hvor andre Anskuelser ere

overveiende, og Videnskaben behandles og fremstilles paa en anden

Maade. Han trode derfor, at saalænge de nordiske Universiteter

fastholdt den nedarvede Skik, at Embedsexamen holdes ved selve

Universitetet, vilde der vedblive at hvile paa Studenterne et Slags aandeligt

Stavnsbaand, der bandt dem til det Universitet, de nærmest tilhørte.

At enkelte Undtagelser kunde findes, benægtede han ikke, men det mod-

beviste ikke hans Paastand. Han vilde imidlertid ikke gaa videre ind

paa Sagen, men kun give et Par ganske morsomme historiske Op-

lysninger. Denne Sag er meget gammel her i Landet. Ifjor da den

foreløbig blev afgjort, fyldte den netop sit hundrede Aar. Alle-

rede Biskop Gunnerus fra Trondhjem, der blev kaldt herned i 1771

af Struensee, for at reformere Universitetet, vilde i sin Reformplan

sondre Embedsexamen fra Universitetet, og endnu morsommere var

det, at den Gang Frederik den Sjette besluttede at oprette det norske

Universitet, udtalte han i sit Reskript af 8de Septbr. 1811 til Uni-

versitetsdirektionen , at Examina skulde aldeles afsondres fra begge

Universiteter. Dette blev imidlertid ikke til noget, idet Kongen, for-

inden han den 10de April 1812 fastsatte det norske Universitets

Indretning, havde forandret sin Mening i dette Punkt, saa at Examens-

indretningen blev den samme i Norge som hernede. Ifjor kom Sagen,

som sagt, til en foreløbig Afgjørelse hos os ved Lov af 1ste April

1871, som bestemte, at der til et Forsøg skulde ansættes ved de for-

skjellige Embedsexamina faste, lønnede Censorer, som lige med

Professorerne skulde deltage i at stille de mundtlige og skriftlige

Spørgsmaal saavelsom i Bedømmelsen af disses Besvarelse , men sam-

tidig dermed gaves der en større Bevilling til Indretning afExamens-

kommissioner, forsaavidt en Minister vilde bestemme sig til at indføre

saadanne. I Norge var det, som sagt, ligesom det havde været her

hidtil, og han havde ikke lagt Mærke til, at Sagen havde været

underkastet nogen offenlig Drøftelse. I Sverige var Examensindret-

ningen noget forskjellig fra, hvad den var i Norge og Danmark; var

han rigtig underrettet, saa havde man der i Grunden en dobbelt
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Exanien, forst en privat og saa en offentlig. Den offentlige var legalt

den ene gyldige, men den private turde være den me.st afgjerende.

Denne foregik saaledes, at naar en Student trode at være færdig

med et Fag, lod han sig examinere privat af vedkommende Frofesaor,

og sikrede sig saaledes ved den offentlige Examen den Karakter,

som han attraaede. Det forekom imidlertid Taleren, at ihvorvel den

gode Hensigt med denne Indretning var ioiefaldende. og man derved

fik en grundigere Prove end den , der kan finde Sted paa en enkelt

Examensdag, saa havde den dog den Ulempe, at den paa den ene

Side i en ulidelig Grad besværede Professorerne, som til alle Aarets

Tider maatte overhøre saa den Ene og saa den Anden, og paa den

anden Side syntes den at stille de enkelte Studenter altfor afhængige

af en enkelt Mands om end aldrig saa samvittighedsfulde saa dog

ofte ensidige Skjøn. Hvorvidt der i Sverige matte være ønske for

en Forandring i Examensvæsenet, kunde han ikke vide, men den heit

oplyste og klartseende Styrismand (Grev Henning Hamilton), som de

svenske Universiteter nu havde, og som Forsamlingen her havde den

Glæde at se i sin Midte, havde dog alt foretaget en heldig Reform

af den gamle ærværdige Magisterpromotion og sat en præliminær filo-

sofisk Prøve i Stedet, og Taleren gjorde sig derfor Haab om, at

naar den her forhandlede Sag kom under den nævnte Mands Oyer-

veielse, vilde der blive skjænket den al ønskelig Opmærksomhed«

Forøvrigt var det hans Mening, at det, som det væsentlig kom an

paa, ingenlunde var at skille alle Slags Prøver fra Universitetet, men

kun de to, som de allerfleste Studerende underkaste sig, nemlig den

theologiske og den juridiske. Alle præliminære Prøver derimod, saa-

som den filosofiske Prøve og de Prøver i enkelte Videnskaber,

hvorved den Vedkommende tilsigter at skaffe sig Adgang til akade-

misk Virksomhed og deslige, kunde meget godt og maatte fornuftig-

vis forblive ved Universiteterne. Det havde vist sig, at ved det juri-

diske og det theologiske Studium havde det nuværende Examenssystem

i det mindste her i Landet ført til et meget udbredt og ingenlunde

heldigt Manuduktionsvæsen, og ingen privat Docent havde kunnet

komme til at øve nogen synderlig Virksomhed, saalænge Examen

var bunden til Universitetet. Han mente dog nu ikke, at Universi-

tetet aldeles ingen Del skulde have i Examinerne ; tvertimod burde altid

et af det vedkommende Fakultets Medlemmer have Sæde i Examens-

kommissionen, for at bevare et velvilligt Forhold mellem denne og

Universitetet og en gjensidig Indvirkning.
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Foruden den af ham omtalte Hindrings Fjernelse krævedes der

for at opnaa et Vandreliv imellem Universiteterne positive Opmuntrin-

ger. Den bedste vilde altid være den, at Universiteterne havde til

Lærere Mænd med europæisk eller dog med nordisk Berømmelse. Med

saadanne Mænd kunde imidlertid Universiteterne ikke til alle Tider

vente at være forsynede, og da det dog var ønskeligt, at ogsaa den

relativ større Dygtighed søgtes af alle tre Landes Studerende, saa

burde der gjøres noget fra Universiteternes Side for at bringe dem,

der mene at besidde saadan Dygtighed, til at optræde som akademiske

Lærere ved de forskjellige Universiteter. Ogsaa i denne Henseende

var der nogen Forskjel i disses Indretning. I Danmark og, saa vidt

han vidste, ogsaa i Norge gjaldt den Bestemmelse, at man, for at optræde

som privat Docent forst skal have underkastet sig en Embedsexamen

med bedste Karakter eller en særlig Prøve (Magisterkonferens) i

sin Videnskab og derefter have skrevet en Disputats, ladet den

trykke og saa forsvaret den offentlig ; herved erhverver man sig

Doktorgraden og derved Ret til at betræde Universitetets Kathedre.

I Sverig kjender man ikke fri Adgang til at betræde Lærerstolen.

De, der kaldes Docenter ved de svenske Universiteter, ansættes efter

vedkommende Professors Indstilling og ere et Slags autoriserede

Manuduktører for de yngre Studerende. De kunne vel let faa

Adgang til at holde Forelæsninger, naar de ere udmærket dygtige,

og de kunne ofte fungere i Stedet for Professorer og Adjunkter; men

der gives ingen Prøve, hvorved de kunne erhverve sig en ubetinget

Ret til at optræde som Lærere ved Universitetet.

Allerede for 14 Aar siden indgav Professor Martin Hammerich

et Andragende til Kultusministeriet, hvori der foruden Indførelsen af

Undervisning i Svensk i vore Skoler androges paa, at de, der havde

kvalificeret sig som Docenter ved et af de andre nordiske Universiteter,

skulde have fri Adgang til at optræde som Lærere ved Kjøbenhavns

Universitet. Konsistorium, til hvis Betænkning Andragendet sendtes,

udtalte sig i December samme Aar med stor Imødekommen om Be-

stræbelserne for at tilveiebringe Fællesskab imellem Universiteterne,

men gjorde opmærksom paa, at et saadant Fællesskab ikke kunde

naas, saalænge Universiteternes Organisation ikke var nogenlunde

overensstemmende, og man mente heller ikke, at noget Universitet

kunde eller burde opgive Retten til selv at prøve dem, der skulde

optræde som Docenter derved, idet man dog tilføiede, at Prøven kunde
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indskrænkes til ot Colloqnium, en Samtale, altsaa en moro formel end

reel Provo. Taleren lagde ikke videre Vægt paa, om man holdt paa

en saadan Provo olier ikke; men af stor \ igtighed var det for Sam-
kvomet mellem Universitoterne, at der ved dem alle sattes ensartede-

Betingelser for at knnne optræde som Docenter. Horved vilde vindes,

at naar der ved et Universitet fandtes en Overflodighed af gode yngre

Kræfter, som havde Lyst til akademisk Virksomhed, medens der i

£)ieblikket ingen Brug var for dem, vilde de være opfordrede til at

drage hen til et af de andre Universiteter, hvor der manglede Kræfter

i deres Gren af Videnskaberne, og hvor de maaske kunde skabe sig en-

fremtidig A'irksomhed. En saadan Vandring af Docenter vilde frem-

kalde et friskere Liv blandt de Studerende, ikke at tale om, at

naar der f. Ex. ved vort Universitet ansattes flere norske og svenske

Docenter, vilde dette for svenske og norske Studenter af samme Fag
være en nærliggende Opmuntring til at komme hertil for at høre

deres Landsmænd.

De to sidste Punkter, Taleren skulde berøre, forekom ham
overordenlig simple og naturlige, men til deres Gjennemførelse vilde

der dog behøves til det ene en Lovforanstaltning og til det

andet en Bevilling. Vi have ved alle Universiteterne, men især

ved Upsalas og Kjøbenhavns Universiteter, som ere de ældste, en

meget stor Del Stipendier dels bestemte til bestemte Studiers Fremme
eller i Almindelighed for uformuende Studenter, og for Nydelsen af

disse Stipendier er der stillet den Betingelse, at man skal godtgjøre,

at man virkelig studerer, hvilket kun lader sig godtgjøre ved Vidnes-

byrd for at have hørt Forelæsninger. Det var nu ønskeligt, at saa-

danne Flids-Attester kunde hlive respekterede paa det Sted, hvor

Stipendiet uddeles, om ogsaa den Paagjældende havde hørt Forelæs-

ningerne ved et andet nordisk Universitet. Det kraftigste Middel og

det, som vilde vise sin Virkning strax, turde imidlertid være Opret-

telsen af ny Stipendiepladser, hvortil der var knyttet Forpligtelse til

i et eller to Semestre at studere ved et af de andre Universiteter.

Hvad der hidtil ad privat Vei var sket i denne Retning, var ikke til-

strækkeligt. Saavidt han vidste, uddeler Kong Carl den 15de af sin

private Kasse en 2—3 eller ialtfald et mindre Antal Stipendier til

norske Studenter, der ville studere ved et svensk Universitet, og til

svenske, der ville studere ved det norske; danske Studenter eller Kjø-

benhavns Universitet ere ikke indbefattede derunder* Fremdeles have
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Lunds og Kjøbenhavns Studentersangforeninger oprettet et Stipendium,

som de have givet Navn efter Literaturens to Prydelser, Oehlenschlåger

og Tegner, og hvoraf Taleren nylig havde havt den Glæde at være

med til at uddele den farste Portion. Skulde der udrettes noget til

Fællesskab mellem Universiteterne, raaatte imidlertid et større Antal,

f. Ex. en halv Snes Studenter ved hvert Universitet hjælpes til at

vandre til et af de andre; først da kunde man vente, at Exemplet

vilde paavirke de Studerende, der ikke selv mangle Midler til at reise,

naar de føle Drift og Lyst dertil. Mulig vilde den svenske Rigsdag,

der har været saa» liberal at bevilge Upsalas og senere ogsaa Lunds

Universitet ikke ubetydelige Summer til at indkalde danske og norske

Docenter, ogsaa give en Bevilling til Stipendier for Studerende i det

nævnte Øiemed. For Norges og Danmarks lovgivende Forsamlinger

turde Taleren ikke indestaa, da der hos den norske som hos den

danske Almue hersker en Del paa Misforstaaelse grundet Misstemning

imod al høiere Dannelse; men han vilde dog anbefale Sagen til Stor-

thingets og Rigsdagens Medlemmer.

Det havde kun været Talerens Hensigt at give enkelte Antydninger til

en Diskussion* Han ventede, at der vilde fremkomme andre Forslag fra

andre Sider, men haabede, at hans egne vare tilstrækkelige til at indlede

en Forhandling. Da det især kom an paa at tilveiebringe saa stor Enstem-

mighed som mulig i Forsamlingen, havde han søgt at affatte sine Forslag

saaledes, at de Fleste syntes at maatte kunne gaa ind paa dem, idet han kun

havde anbefalet de enkelte Punkter til nærmere Overveielse, hvad dog

vistnok Alle maatte indrømme, at de fortjene, ønsket om et Fælles-

skab mellem Universiteterne trode han, at Alle maatte tiltræde. Ham
forekom det indlysende, at de tre Folks Udvikling for en stor Del

vilde afhænge deraf; thi hvad enten deres Udvikling kom til at gaa

i den ene eller den anden Retning, kunde den kun hvile paa det en-

gang givne Dannelsesgrundlag. Man kunde opfinde ny Undervis-

ningsmaader og Meddelelsesmidler, man kunde udvide Dannelsens

Omraade ogde Dannedes Kreds, men man kunde ikke forandre Dan-

nelsens Grundstof, som er Resultatet af de foregaaende Aarhundreders

og hele Menneskehedens Arbeide. Universiteterne maatte altid blive

de Brændpunkter, hvorfra den høiere Dannelse straalede ud til Folkene

i deres forskjellige Lag, og af Universiternes Virksomhed vilde derfor

Folkenes Skjæbne, forsaavidt disse selv kom til at bestemme den, i

Meget afhænge. Man havde ofte sagt, at den tydske Enhed var

bygget af Jern og kittet med Blod; men i det høieste var det fore-
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lobige Tag paa By^jfiiinpon blovot til af disso uhyggelige Matorialier.

Dette Tag kunde sprænges ved indre Explosioner, og Storme kunde

rive det af; men selve Enhedens Mure vilde ataa fast, thi de vare

opforte af et bedre Stof. Det var Literaturen og Universiteterne, de^

havde tilveiebragt en Enhed i Tydskland, som var stærkere og inder-

ligere end Norden kunde gjore sig Haab om at opnaa eller endog

blot kunde onske; thi i vor Tid maa Udviklingen mere gaa ud paa

at fremhæve og løfte det Individuelle end paa at undertrykke det

Eiendommelige til Bedste for Masserne. Vi kunde kun leve et sundt

Liv paa vort historiske Grundlag; men de tre Folk have hver sin

Historie, om den end udgjer en Helhed, saa have de hver en Del af

denne. Jo mere vi stode tilbage i fysiske Kræfter og i Talrighed

for de større Folk og derfor maatte frygte for, hvad Skjæbnen i Frem-

tiden kunde bringe os, desto mere Grund var der til at søge at ud-

vikle vort aandelige Liv saa kraftig som muligt, og dertil trode Ta-

leren, at Fællesskab imellem og Samvirken af de nordiske Universiteter

vilde være et af de allerbedste Midler. Han foreslog altsaa Mødet at

fatte følgende Beslutning:

Forsamlingen udtaler det ønske, at Fællesskab mellem

de nordiske Universiteter maa fremmes ved ensartede Ind-

retninger og Love, og henstiller til nærmere Overveielse

under de forestaaende Forhandlinger følgende Punkter:

De egenlige Embedsexaminers Afsondring fra Univer-

siteterne
;

Fastsættelse af lige Betingelser for Adgangen til privat

akademisk Lærervirksomhed

;

Tilladelse til at nyde almindelige Stipendier under

Ophold ved et andet nordisk Universitet;

Oprettelse af særlige Stipendier for dem, der ønske at

studere ved et saadant.

f. d. Statsrådet, Grefve H» Hamiltou anmårkte, att uttrycket, att

framtiden tillhor ungdomen, hade så många ganger blifvit upprepadt, att

det forloratnågon del af sin betydelse eller åtminstone af det intryck, man

deraf borde erhålla. Men om detta uttryck innebure någon sanning,

så vore det hufvudsakligast med afseende på den akademiska ungdo-

men. Det år den, som framtiden en gang skall tillhora, det år på

dess utbildande i en god riktning, som våra lånders oden i framtiden

skola bero. Forsåvidt de frågor, som af hr. Ploug blifvit framstållde,
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kunde hånforas under ett nationalekonomiskt motes område, fann tal.

derfor ingen af de nu behandlade frågorna vara af storre vigt eller

fortjente storre uppmårksamhet, an just dessa och forklarade han

sig i likhet med honora fåsta synnerlig vigt vid gemensamhet i de

nordiska universiteternas stråfvanden och i allmanhet vid forbindelse

dem emellan. Hvart och ett af de tre skandinaviska folken vore nem-

ligen i och for sig så litet, alt det svårligen kan uppråtthålla den

vetenskapliga literaturen, med mindre an att hvar och en forfattare af mera

framstående fortjenst kan påråkna låsare inom de tre sårskilda lån-

derna. Till forbåttring i sådant hånseende vore steget redan taget

genom foreskriften om undervisning vid elementarlåroverken i de nor-

diska språken. Men detta vore langt ifrån nog; der fordrades mera

gemensamt intresse och måhånda en viss personlig bekants kap, for att

en sådan gemensam literatur till gemensamt begagnande skall blifva

verklighet. Redan i detta hånseende vore samverkan melian universi-

teterna af stor vigt, men den blir det åfven derfor, at man icke alitid

kan påråkna, att i hvarje sårskildt åmne, som utgor foremål for un-

dervisning vid universitet, det skall på hvartdera stallet finnas fram-

stående lårare af forstå rang. I Tyskland, der den studerande ung-

domen med låtthet forflytter sig från det ena universitet till det an-

dra, låter det sig utan vidare olågenhet gora att uppsoka och åtnjuta

undervisning af den for tillfållet mest framstående låraren inom en viss

vetenskapsgren. Onskvårdheten af att så kunde ske åfven i Skandi-

navien låge i oppen dag och tal. ville derfor ur dessa allmånna syn-

punkter inståmma i hufvudsyftet af det framlagda forslaget.

Hvad de två sista punkterna af detta forslag anginge, ville tal.

till fullo inståmma med forslagsstållaren och dessutom gå ett steg

långre, i det han ville tillkånnagifva sin onskan att så kailade docent-

stipendier inråttades for att tildelas docenter, som onska studera vid

ett fråmmande universitet. Dessa skulle utan gensågelse till foljd af

den hogre bildning, de redan besitta, kunna draga stor nytta af att

få studera på fråmmande ort. Ja, onskligt skulle vara att i sådant

åndamål kunna bereda anslag åfven åt adjunkter och professorer.

Hvad åter forslagets forstå del betråffade, vore tal. tveksam,

huruvida den borde blifva foremål for motets beslut. Det vore otvif-

velaktigt, att examensvåsendet hade sina besvårligheter och olågenheter

med sig : olågligt for lårarne att vid slutet af terminerna nodgas upp-

taga många timmar med examinerande, ty de hindras derigenom från

det rent vetenskapliga arbete, som borde utgora deras våsendtliga, om
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ock icke uteslutande sysselsåttning. Men tal. s betiinkligheter vid punk-

ten hilrrOrde egentligen från svåriglieten att ordna examina på annat

sått ftn genom iiniversiteterna. Fordom hade man det så inriittadt i

Sverige, att den, som skulle blifva embotsman, fGrst examinerade.s vid

universitetet och sedermera vid det verk, der han sokte intriide. Tal.

hade sjelf undergått sådan exaraen och kunde bevitna, att den var

utan allt viirde. Dessa examina åro nu afskaffade, men minnet af

dem har framkallat obeniigenhet mot att ofverlemna prcifuingen i an-

dra bånder an universitetets. Om nu examenskommissioner skulle bil-

das, så kunde dessa icke sammantråda mere ån hogst sålian, och lårarne

bléfve åndock genom dem ryckta från universiteten. Man skulle i alla

fall aldrig kunna helt och ballet skilja examensvåsendet från univer-

sitetet, åtminstone ej hvad de filosofiska vetenskaperna betråflfade.

Hvad de theologiska examina betråffade, maste tal. lor sin del rent

af motsåtta sig deras skiljande från universitetet. Åt presterna maste

nemligen alltmera beredas en strångt vetenskaplig bildning, som svår-

ligen skulle kunna profvas annorstådes, an vid universitetet, der den

meddelas.

Sedan tal. derefter sokt vederlågga de olågenheter, som blifvit

antydda såsom vidlådande det nu varande examenssåttet, ofvergick han

till den andra punkten i forslaget. Med afseende på denna punkt

upplyste tal., att forhållandet f5r nårvarande vore i Sverige det, att

då en filosofie doktor i sin examen erhållit ett hogre vitsord och ge-

nom sitt disputationsprof ådagalagt storre vetenskaplig mogenhet, kan

han af professoren i åmnet begåras till docent och sedermera dertill af

kanslern utnåmnas, utan all vidare profning. Den sålunda utnåmnde

docenten kan derefter egna sina krafter åt hvilketdera universitetet,

han behagar.

Tal» uttryckte slutligen sin glådje ofver att åtminstone till en

del kunna inståmma med hr. Ploug, som for de nordiska universitetens

nårmande till hvarandra arbetat så mycket och som hos den stude-

rande ungdomen vid dem qvarlemnat ett minne, hvilket icke skall så

lått forblekna, som han i borjan af sitt anforande antydt.

Professor Monrad fra Christiania var i det Hele enig med

Ploug i den Tanke, at en sterre Samvirken mellem de nordiske Uni-

versiteter maatte anses for meget ønskelig, og at et Vandreliv blandt

de nordiske Studenter, i Lighed med hvad der foregik i Tydskland,

vilde være til stor Fordel. Med Hensyn til Midlerne for at naa dette,
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var han endogsaa endnu mere radikalt stemt end Ploug. Han ansaa

imidlertid ikke Stedet her for egnet til en udførlig Drøftelse af, om

man skulde skille de egentlige Embedsexamina fra Universiteterne, men

Ploug havde jo ogsaa kun anbefalet denne Tanke til fremtidig Over-

veielse, og dertil var den naturligvis ogsaa skikket. At det kunde

være hensigtsmæssigt at komme til en saadan Adskillelse, skulde han

ikke modsige ; men Sagen vilde i det mindste for Norges Vedkommende

vise sig upraktisk i meget lang Tid af den simple Grund, at man der

endnu manglede baade de materielle og de aandelige Midler, som dens

Gjennemførelse krævede. Han ansaa imidlertid en Samvirken mellem

Universiteterne for saa lidet afhængig deraf, at han mente, at man

ved at fastholde en saadan Udsondring af Examinerne fra Universite-

terne tvertimod vilde lægge Hindringer i Veien for en Samvirken.

Blev der nemlig truffet en saadan Foranstaltning i Danmark, uden at

Norge kunde følge med, saa kunde dette føre til de største Vanskeligheder

paa Grund af Forskjellighederne i Organisationen af Examinerne, og

om han end ikke i det Hele var bange for Forskjelligheder, der i

mange Henseender kunde være heldige, frygtede han dog for, at de

her vilde være for store. Sagen havde været til Forhandling paa det

sidste Studentermøde i Christiania, hvor han noget udførligere havde

fremsat sine Anskuelser om den uden dog at fremsætte noget Forslag.

Et saadant Forslag havde han imidlertid senere ladet trykke som Til-

læg til Festberetningen, og det gik ud paa, at der skulde nedsættes

en Komite, bestaaende af Repræsentanter for alle tre Landes Univer-

siteter, for at tage under fælles Overveielse, hvad der i det Hele

kunde gjeres for at opnaa en friere Gjensidighed mellem Universite-

terne, og specielt under hvilken Form og paa hvilke Betingelser Exa-

miner og akademiske Grader, tagne ved et af Universiteterne, kunde

faa Gyldighed udenfor det Land, hvor Universitetet laa. Han ansaa

det for tilstrækkeligt at have udkastet denne Tanke og vilde ikke gjøre

den til Gjenstand for noget Forslag til Beslutning.

Man havde havt store Betænkeligheder ved at tillægge Examens-

prøver, som afholdtes ved et af Universiteterne, fuld legal Gyldighed

ved de andre, fordi man mente, at Universiteternes Organisation var

altfor forskjellig, og at ligeledes Prøverne vare af altfor forskjellig

Beskaffenhed. Det Sidste ansaa han imidlertid ikke for saa farlig en

Sag, naar man blot havde den Tillid til alle Universiteterne og Fakul-

teterne, at deres Prøver, hvor forskjellige de end kunde være, dog vare

saa fornuftige og tilfredsstillende, at det Stempel, de satte paa en

10
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un<^^ \'idonsk;ibsinand, at han liuvdo lursvarlij,' videnskabelig Dannelse

til at rogte sit Hverv, udon Fare kunde respekteros i de ovrigo Lande.

Man vilde maaske i Begyndelsen fole sig lidt generet, men med nogen

Liberalitet i Anskuelser vilde man let kunne sætte sig ud derover.

Man havde fornemmelig hentet sine Indvendinger derfra, at der var

enkelte Videnskabsfag, hvori der fordredes en ganske særegen Kund-

skab for hvert enkelt Lands Vedkommende, og man havde da særlig

nævnt Jurisprudensen. Han trode imidlertid, at man tillagde dette

for stor en Vægt, thi Fundamentet for dette Studium, det, som var

den væsenligste Betingelse for senere at skaffe sig forsvarlig praktisk

Dygtighed, var dog af almindelig Natur. Man kunde imidlertid føle

sig opfordret til at bestemme en TUlægsprove for Adgang til Embeder;

men det vigtigste vilde dog altid være den almindelige Dannelse,

Kundskaben til de almindelige juridiske Kategorier, og den maatte

kunne erhverves og praves ved hvert af Universiteterne. Han forbe-

holdt sig ved Leilighed at udvikle sin Tanke nærmere gjennem et el-

ler andet publicistisk Organ.

Konferensraad Madvig ventede, at Forsamlingen, efterat have

været saa liberal at optage den omhandlede Sag indenfor den Kreds

af Forhandlingsgjenstande, som skal udgjøre dens Omraade, ogsaa

vilde vise den Velvillie at here paa en Mand, der ellers ikke turde

regne sig til Statsøkonomerne. Han fremtraadte med den største

Sympathi for den Sag, der var bragt paa Bane, og det var en gam-

mel Sympathi. Som mangeaarig Universitetslærer havde han i heieste

Grad følt og ofte udtalt Bekymring over vor Lidenhed og over Søn-

dersplittelsen i denne Lidenhed, ofte følt den Ensomhed, hvori Viden-

skabsmanden og fremfor Alt Universitetslærerne leve i de enkelte nor-

diske Lande. Paa den anden Side havde han havt den Lykke at op-

træde ved et andet Universitet i Norden, ligesom han ikke saa ganske

sjeldent, eftersom Forholdene nu engang ere, havde havt Tilhørere fra

de to andre Lande, og han vidste derfor af Erfaring, at Intet er mere

opmuntrende ved en Forelæsnings ligesom Intet mere skærper Følelsen

af Ansvaret, end at se om end kun enkelte fremmede Tilhørere være

tilstede. Gik han imidlertid lidt nærmere ind paa at betragte Sagen,

trode han dog, at Indlederen af Forhandlingen havde taget noget feil

i sin' Beregning af, hvad der paa dette Omraade kan opnaas, og der-

ved vilde udsætte sig selv og dem, der gaa i samme Retning, for en

Skuffelse, idet Resultatet, selv om det lykkedes at faa det fremsatte
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Forslag sat i Værk, vilde vise sig ringore med Hensyn til de

fleste Studerendes Liv og Arbeide, end man havde tænkt sig. For-

slaget indeholdt desuden Enkeltheder, som denne Forsamling maatte

føle, laa udenfor dens Kompetence, og derfor ikke kunde ønske at

stemme over, end ikke forsaavidt der blot var Spørgsmaal om at hen-

vise dem til særlig Overveielse. Efter hans Opfattelse maatte man

ikke saa meget gjøre Regning paa nogen stor Vandring af de Stude-

rende i Almindelighed fra det ene Universitet til det anbet som paa

en friere Udvikling og gjensidig Udvexling af Lærerkræfterne, som da

ogsaa vilde fremkalde en i Omfang mindre men ingenlunde betydnings-

løs Vandring af et vist Antal af de Studerende. Der var talt om,

hvilken Betydning det havde i Tydskland, at de Studerende dér ikke

ere stavnsbundne men drage fra det ene Universitet til det andet og

saaledes modtage videnskabelige Indtryk og Belæring paa forskjellige

Steder og af forskjellig Art, Denne Vandrefrihed og dette Valg kom

imidlertid kun til virkelig Anvendelse for de Færreste, og det kunde

paa ingen Maade i Sandhed siges, at Flerheden af de tydske Stude-

rende, end sige næsten alle, efterhaanden tage Ophold ved flere Uni-

versiteter og virkelig studere der. Vilde man tage for sig en af de

udførlige Matrikler, som man har fra de tydske Universiteter, f. Ex»

fra Kønigsberg eller Breslau, og hvor enhver Student var opført med

Navn og Fødested, vilde man saa godt som ikke finde nogen Student,

der ikke hørte til det paagjældende Universitets naturlige Opland, i

de nævnte Tilfælde Kongeriget Preussen og Schlesien samt Posen. Af

de saakaldte „Auslånder", der ved visse tydske Universiteter (Berlin,

Bonn, Heidelberg, Mtinchen, Leipzig) vistnok opførtes i et ikke ringe

Antal, vare nogle fra mindre tydske Stater uden eget Universitet, nogle

fra tydske eller halvtydske Lande udenfor Tydskland, navnlig de rus-

siske østersøprovindser, andre Ikke-Tydskere, navnlig Englændere og

Amerikanere, enkelte Nygræker og Andre, der vilde kjende den tydske

Videnskab og Universitetsdannelse. Naar man drog disse fra, blev

der, som anført, et ikke synderlig stort Procentantal af tydske Stude-

rende tilbage, der virkelig tilbringe en Del af det dem foreskrevne

akademiske Triennium ved to eller flere forskjellige Universiteter. Det

mere frit vandrende Kontingent, som visselig har sin store Betydning

for Følelsen af Fællesskabet og for Forplantelsen af Synsmaader, dan-

nes nærmest af dem, som ville gaa ud over hvad der hører til Em-

bedsdannelsen, og af dem, der søge Dannelse som blivende Lærere ved

Universiteterne og de høiere Skoler. Dette har sin naturlige Grund. De
10*
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Studorondos Viil^' af Univorsitot vil, livormo^et ond alle Baand

losos, blivo bestemt af Forhold, der ore uafhæn^'i^'o af liovbestemmel-

ser, af de samme Forhold, som have medfort, at uagtet der i Sverig

er to ligestillede og ganske ensartet indrettede Universiteter, er cler

kun overordenlig Faa, der tilendebringe deres akademiske Kursus del-

vis i Upsala og delvis i Lund. For det Første ligger dette i okono-

niiske Grunde, idet mangaar til det Universitet, som ligger nærmest og hvor

det er billigst at leve, blandt Andet fordi man har Slægt eller Venner

i Nærheden, lettest finder Informationer der o. s. v. Og dernæst la-

der man sig bestemme af Frænders eller Værgers Villie, som gjei-ne

ville have den unge Studerende i deres Nærhed paa et dem selv be-

kjendt Sted. Men ikke blot forelobig vælges det nærmeste Unioersitet;

man bliver der den hele Studeretid; thi for det store Flertal af Stude-

rende er det ikke hensigtsmæssigt at bryde den korte Tid, som an-

vendes til den akademiske Dannelse, i to Stykker, og stille sig under

forskjellig Indflydelse, som jo er det, der seges ved Vandringen.

Den, der studerer Jura eller Theologi i tre til fire Aar, maa fast-

holde Kontinuiteten i sit Studium og blive ved ét Universitet. Selv-

følgelig maa Staten, der opretholder Universiteterne, have den Forplig-

telse at sørge for, at de ikke blot nødtørftig, men anstændig gjøre

deres Gjerning, at Videnskaben er repræsenteret efter sit Standpunkt,

om det end ikke kan fordres, at der til enhver Tid ved hvert Univer-

sitet skal være fremragende Kræfter. Forholdsvis trode han dog, naar

man tog Hensyn til Folkemængden og Universiteternes Antal, at de

nordiske Universiteter vare lige saa vel besatte som de tydske. Hvad

der ogsaa maatte tale mod en betydelig Vandring, var den Forskjel-

lighed, der til en vis Grad maa finde Sted i Stoffets Behandling efter

de givne ydre Forhold og Krav, og hvormeget man end maatte ønske,

at denne Forskjellighed kunde fjernes, ligger det f. Ex. i det positive

juridiske Studiums Natur, at den almindelige juridiske Dannelse og

Kundskaben til det Lands Lovgivning og Retspraxis, hvori den Ved-

kommende uddanner sig, ikke kan adskilles i to Afsnit ; de skulle un-

der selve Tilegnelsen forbindes. Den store Mængde skal ikke være

selvstændige Videnskabsmænd, men gjennem Undervisningen hjælpes

til at finde Enheden i Opgaven og Stoffet og kan endda have Vanske-

lighed nok ved at finde den. Saaledes maa ethvert Universitet have

sin faste Stok af Studerende. Det er ikke Universitetet som Lærer-

Korporation, der stavnsbinder de Studerende eller ønsker at gjøre det.

Universitetslærerne kunde antages at være fuldt saa tilgængelige for
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Tanken om deres egen Overlegenhed og Tiltrækningsevne som for

Frygten for ikke at bestaa i Konkurrencen. Det Moment, der i Tydsk-

land spillede en stor Rolle i Frygten for at tabe og i Bestræbelsen for at

forøge Tilhørerantallet, nemlig Honoraret, havde ved vore Universiteter saa

godt som ingen Betydning. Det var i Tydskland kun enkelte frem-

ragende Lærere, Savigny, Liebig, Schonlein, der havde kunnet overvinde

de Kræfter, der, som før omtalt, binde Studenterne til de nærmeste

Universiteter. Saadanne Undtagelser havde ogsaa vi kjendt, og for-

haabenlig vilde lignende Forhold kunne indtræde paany. Der er

nylig udkommet en Brevvexling mellem Linné og forskjellige Danske

fra en Tid, da der var et spændt og lidet venligt Forhold mellem de

nordiske Lande og Samkvemmet vanskeligt og ringe; og dog forhin-

drede dette ikke, at ikke ganske faa Danske, i Forhold til den da-

værende Interesse for Naturvidenskaben, søgte hen til Linné. Berze-

lius's kraftigste Virksomhed udvikledes, medens Danmark og Sverig

vare i Krig eller dog forstemte mod hinanden; ellers vilde ligesaavel

Danske have besøgt hans Laboratorium, som ikke faa Tydske gjorde

det. Det var saadanne Mænd, der kunde drage Studerende fra de

andre Universiteter og Lande til sig, men væsentlig dog kun det rin-

gere Antal, der ved Universitetet søge mere end den almindelige For-

beredelse til Embedsgjerningen og den praktiske Virksomhed, dem, der

stræbe at blive Videnskabsmænd eller dog at naa et fyldigere og

friere Overblik. Men den rette Tid for Tilfredsstillelsen af denne

Trang falder mod Slutningen eller efter Tilendebringelsen af det regel-

mæssige og foreskrevne akademiske Embedsstudium. Der maa sørges

for, at dette kan blive saa kort som det er muligt, naar øiemedet

fuldt skal naas; at arbeide herfor vil være at virke for Studenternes

Befrielse fra Stavnsbaand. Man bør søge hos os, om ikke ved Lov,

saa dog ved Praxis, at komme til, hvad der forlanges i Tydskland, at et

begrændset Antal Aar, t. Ex. 3 eller 4, tilhører Universitetet, men da

ogsaa virkelig tilhører det; i disse Aar maa de Studerende have de

fornødne Hjælpekilder til et tarveligt, sorgfrit Liv for uforstyrret at

kunne tilendebringe den akademiske Forberedelse; da kan den fri

Omvandring indtræde for dem, der føle Trangen til den, I Eeglen

vil, som før sagt, Examensstudiet ikke kunne deles mellem flere

Universiteter, om end Enkelte, hvis Kaar ere gunstige, og hvis viden-

skabelige Interesse tidlig er vakt, saaledes at de ikke kunne finde sig

tilfredsstillede ved et enkelt Universitet, kunne begive sig hen til et

Sted, hvor der følges en dem tiltalende Retning, eller hvor der er en
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onkolt iidtnærkot Læror; mon tiet Udmærkodo or imidlertid ikke det

Sædvanlige. Do, der fromfor Alt oftor den forste Forberedelse maa
udvide Blikket og vinde Frihed ved Bova)f,'elson og Berarelson mod

forskjellige Kredse, ere de, der skulle fortsætte Universitetsarbeidbt,

Lærerpersonalet, der udgjor Universitetets virkelig levende Enhed. I

donne Henseende gjor vor Lidenhed sig netop gjældende paa en uhel-

dig Maade, idet hvert Universitet væsentlig rokruterer sig fra sin egen

lillo Kreds, Derved bliver baade Traditionen og Vanens Magt for

meget styrket og Chancerne, der kunne opfordre til at forberede sig

til Universitetsvirksomheden og anspore Talentet til Anstrengelse,

ringere. Der ses hen til den indskrænkede, ofte fjerne Sandsynlighed

for at finde Plads paa et eneste Sted i et enkelt Fag. Man klager

over Manuductionsvæsenet og forlanger frit virkende private Docenter;

hvad er da Grunden til, at de ikke komme? Er det de gamle Pro-

fessorer, der ikke ville have dem ved Siden af sig? Taleren kunde

forsikre, at Professorerne med stor Glæde vilde se dem vokse frem;

men de vokse ikke saa let; thi de fostres ved Haabet om snart at op-

høre at være Privatdocenter. Endnu sjeldnere er det, at den Mand,

der har vundet et Navn i Norden, flytter fra det ene Universitet til

det andet; men her er det just, at den tydske Vandring har sin Be-

tydning. Med Undtagelse af dem, der ere fødte i Berlin eller en

anden Hovedstad, ender næsten Ingen, der udvikler nogen betydelig

Dygtighed, sin akademiske Løbebane der, hvor han begynder den.

Savigny begyndte saaledes ved det lille Universitet i Marburg og gik

derfra over Landshut til Berlin ; Liebig kom til Miinchen fra Giesen,

hvis lille Universitet han for sit Fags Vedkommende hævede til et

stort, og hvor man for hans Skyld opførte og indrettede et fortræffeligt

Laboratorium. Dette var Veien. Man skulde , for at faa disse dyg-

tige Mænd, danne en bred Basis, hvorpaa de vordende akademiske

Lærerkræfter kunde vokse op, og saa benytte dem ved at lade dem

flytte fra et Sted, hvor de maaske ikke behøvedes, eller hvor der ikke

var Plads for dem, til et andet, hvorved deres egen Virksomhed vilde

blive forfrisket, deres Mod fornyet. Og ikke blot ældre, prøvede

Kræfter skulde saaledes kunne flyttes, ogsaa unge Mænd fra det ene

Universitet skulde man søge at aabne Plads ved det andet som extra-

ordinære Docenter og Adjunkter. Naar saaledes Universiteterne gjen-

nem Lærerpersonalet havde faaet en fælles nordisk Karakter, vilde

dette ogsaa virke paa de Yngre, idet, om ikke mange, saa dog nogle

vilde gaa til et fremmed Universitet, som gjennem Lærerne fra deres
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Fødeland vilde forekomme dem hjemligt. Saaledes vildo man have

udrettet det, der væsentlig lader sig udrette, hvilket Taleren vilde be-

tegne saaledes, at, medens de enkelte Høiskoler holdtes paa et respec-

tabelt Trin, som satte dem i Stand til at virke i alle Fag og Ret-

ninger forsvarlig for den Kreds, der naturlig var henvist til dem, blev de

fremragende Kræfter, der ved de enkelte Universiteter fremtraadte i den

ene eller anden Retning, et fælles Gode for dem, der kunde og

vilde gjøre noget udover det Sædvanlige for at benytte dem. Kjaben-

havn vilde altid være Hovedstedet for dem, der forberedte sig med

Hensyn til en Livsstilling i Danmark, for ikke lidet over 90 pCt. af

dem, naar man, som man burde, spurgte om dem, der laa enten ved

deres eget Lands eller et af Broderlandenes Universitet for virkelig at

arbeide der, at benytte det som Læreanstalt, og et saadant virkeligt Uni-

versitetsliv var det, man ved Spørgsmaal om Besøget, maatte have for øie.

Naar man nu fra Spørgsmaalet om, hvad der skal og kan udrettes,

gik over til, ved hvilke Midler det kunde udrettes og fremmes, vilde

han meget ønske, at man ikke indlod sig paa en saadan Detail, som

var foreslaaet; thi man kom da til for Hovedspørgsmaalets Skyld at

votere om Ting, der her ikke kunde underkastes en blot nogenlunde

tilstrækkelig Drøftelse, og med Hensyn til hvilke der tildels krævedes

en speciellere Kundskab om Forholdene ved hvert Lands Universiteter,

end her var tilstede. — I Forbigaaende skulde han til Exempel be-

mærke, at, saa ugjerne han vilde synes at formindske den ved Stil-

ling og Personlighed lige udmærkede Grev Hamiltons Fortjenester,

kunde han ikke tillægge ham Æren for ny Bestemmelser om Magister-

promotionen; de skyldtes en tidligere Universitetskantsler. — Hvad først

Embedsexamen angaar, da vilde han i det Hele lade dette Spørgsmaal

ligge, saasom det dog var klart, at det rettelig tilsidst ikke kunde

eller skulde afgjøres efter Hensyn til Universiteternes Forbin-

delse , men efter Afveielse af , hvorledes Embedsexamen afhol-

des paa bedste Maade til Gavn for Videnskaben, Embedsmands-

dannelsen 0. s. V, Ved her at indblande et fremmed Hensyn, nemlig

Forbindelsen mellem Universiteterne, kom man desuden ind paa et

Omraade, hvor man ventede at udrette Noget uden at formaa det.

Man vilde have Examenskommissioner udenfor Universiteterne, men

ikke at tale om, at man indrømmede ikke at ville eller kunne und-

være Professorer som Medlemmer af disse Kommissioner, og Pro-

fessorer fra de bestemte enkelte Universiteter i de enkelte Landes

Kommissioner, kunde disses øvrige Medlemmer ligesaavel være paavir-
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kcdo af (Ion oiondommelige Retning, som Dannelsen, ogsaa UnivorHi-

totsdannolson, nodvondig har i ethvert af Landene, og dette vilde

medfore, ut don, der skulde underkaste sig Examen f. Ex. i Danmark,

maatto foretage sit paa denne Examen beregnede Studium væsentlig i

Danmark, hvor Disciplinerne foredrages i en Form, der svarer til

Fordringerne vod den danske Examonskommission. Naar Professor

Monrad havde udtalt, at fuldkommen Gjensidighcd fordrer, at man

gjensidig maa respektere alle Prover, saa var Taleren enig deri, for-

saavidt Proven ikke ifelge Landets Eiendommelighed har et særogct

Indhold og derved betinget Form ; men lier indtraadte altsaa først "en

Vanskelighed ved Retsvidenskaben; thi hvor meget end Taleren øn-

skede, at de tre nordiske Lande engang maatte faa fælles Lovgivning,

maatte dot dog erkjendes, at Opfyldelsen af et saadant Ønske i alt

Fald laa temmelig fjern. Derimod burde der Intet være i Veien for,

at Lægeexamen, absolveret i det ene Land, berettigede til Praxis i

alle tre Lande. Paa et for ikke lang Tid siden i Goteborg afholdt

Møde havde imidlertid herimod gjort sig en Stemning gjældende, der

slet ikke havde sin Rod i Universitetshensyn, Noget, Taleren bekla-

gede. Da den lutherske Lære er ens i alle disse Lande, maa

ogsaa , naar man blot ser Sagen fra den theoretiske Side, den theo-

logiske Examen i det ene Land kunne give Rettigheder i alle tre

Lande, forudsat naturligvis, at Enighed først opnaas om, hvad der

paa alle Steder skal som væsentligt for Kirken og Lærerembedet ud-

gjøre Examens Indhold og ved Bedømmelsen komme i Betragtning.

Ved Ansættelsen ser man imidlertid ikke paa Examen alene men

ogsaa paa Indfødsretten, og hvorledes end Examen indrettes, maa den,

der ønsker Ansættelse som Geistlig i et bestemt Land, indrette sit

Studium saaledes, at det skaffer ham den bedste Forberedelse til

Virksomhed i dette Land, og her er der ikke blot Spørgsmaal om

Examen. Forsaavidt hele Folkelivet og Kirkelivet har et særligt Præg

i hvert Land, vilde det dog være unaturligt, at den, der ad en ikke

for lang Vei søgte Adgang til geistlig Virksomhed i et af Landene,

ikke søgte Uddannelsen i dette Land. Man kunde altsaa med Sikker-

hed kun udtale, at der bør arbeides hen paa, at Embedsexamen, for-

saavidt det positive Stof ikke medfører en nødvendig Forskjel i Kund-

skabsindholdet, faar den samme Gyldighed i alle tre Lande, og man

turde ikke skjule, at endda i de almindelige og sædvanlige Tilfælde i

hvert Laud praktisk den i Landet selv bestaaede Prøve vilde beholde

en vis Forrang. — I Modsætning til Grev Hamilton, der havde erklæret
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sig enig i de to sidste Punkter af den foreslaaede Resolution, kunde

Taleren ikke tiltræde det tredie Punkt, da man ikke vilde opnaa No-

get ved denne Udtalelse. I Danmark har man flere Stipendier end i

de andre Laude, især da Værdien af det fra Fortiden Nedarvede er ble-

vet saa stærkt forøget ved Tidsomstændighederne, medens Stipendierne

i Norge for dem, der forberede sig til Embedsexamen, ere saagodt-

som uden Betydning. Der vilde nu beheves en Lovbestemmelse, naar

denne Sag skulde gjennemferes i den foreslaaede Retning, og om en

saadan vilde kunne opnaas, er tvivlsomt. Men selv om det nu bestemtes,

at de, der Uiøde danske Stipendier, kunde studere i Lund, Upsala og

Christiania, vilde dog den Student, der er nødt til væsentlig at leve

af Kommunitetsstipendiet og som ifølge sin Trang kan vente at op-

naa det, være økonomisk aldeles ude af Stand til med denne Hjælp,

12 Rd. om Maaneden, at reise til et fremmed Universitet. Der

var dernæst talt om, at Flidsattester fra andre Universiteter skulde

tages for Fyldest, idet man syntes at gaa ud fra, at disse Attester

ere en Form, under hvilken Professorerne holde Studenterne i Afhæn-

gighed. Dette forholder sig imidlertid ikke saaledes, hvorimod der vel føreset

almindeligt Tilsyn medStudenterne, som Stipendiesøgere og Stipendienydere,

hvorved den ene Professor understøtter den anden, og denne Kontrol

vilde ikke kunne gjennemføres under den givne Forudsætning. Den

Erkjendelse af Dygtighed og Flid, hvorved Stipendiet opnaas, maa

Studenten vinde ved det Universitet, ved hvilket Stipendiet gives, og

han vil, især under de nuværende Forhold, da Konkurrencen er saa

stor og medfører saa lang Venten, først opnaa den paa et Tidspunkt, hvor

det i Almindelighed vilde være aldeles utilraadeligt at skifte Universitet. —
Det sidst omhandlede Punkt indeholdt derimod Sandhed. Formaalet

maatte efter Talerens Mening være, at man søgte at hjælpe de Stu-

derende, der have foretaget og til et vist Afslutningspunkt gjennemført

et dygtigt Studium ved deres eget Universitet og egnede sig til at

gaa videre, til saavidt muligt at fortsætte Studiet ved et andet nordisk

Universitet, og medens man da i det Hele skulde tænke paa saadanne,

der kunde ventes at hjembringe Frugter fra det fremmede Universitet,

burde man nærmest have dem for øie, der kunde tænkes mulig at

blive Universitetslærere. Dette Formaal vilde kunne fremmes ved Sti-

pendier som det Smithske hos os, hvoraf der uddeles 6 Gange 500 Rd.

og 11 Gange 300 Rd. til saadanne, der allerede ere Kandidater eller

ved andre Prøver ere ligestillede med Kandidater; men Testator, der



154

ikke selv var Vidonskabamand, liavdo iilioldigvis lodsagot sin Gave med

don Bostommelse, at de, der nyde Stipendiet, skulde ligge ved Kjeben-

liavns Universitet. Det gjaldt om at bryde den Ensidighed og den

nedarvede Form, som kan udvikle sig ved smaa Universiteter, (5g

Taleren vilde være tilbøielig til, skjondt han derved selv vilde være

bleven udolukket fra sin Lærerstilling, at tilraade en Bestemmelse,

hvorefter Ingen kunde blive Universitetslærer ved det Universitet, som

var det eneste, ved hvilket han havde studeret. Dette var et Punkt,

hvor man kunde foretage bestemte og positive Skridt. Men en Hoved-

betingelse var det, at der ved de enkelte Universiteter fremstaar Mæn"d,

der ere i Stand til ved deres Dygtighed ikke blot som Videnskabs-

mænd men ogsaa som Lærere at overvinde den naturlige og berettigede

Indflydelse, som i det egentlige Embedsstudiums Aar binder Studenten

til det nærmeste Universitet. Men denne Betingelses Opfyldelse kunde

desværre lidet fremmes ved Resolutioner og Lovbestemmelser, ved

positive Bestræbelser; thi Genierne kunne ikke skabes men i det Heieste

understøttes. I denne Henseende var der imidlertid et Punkt i

Universitetslovgivningén, som det var ønskeligt om end vanskeligt at

ændre. Det danske og det norske Universitet have bestemte Lønnings-

regler, ifølge hvilke en Mand, naar han er bleven Professor i en vis

Alder, ved, hvormeget han vil have paa ethvert Alderstrin, men ogsaa

ved, at han ikke i noget Tilfælde faar mere. Det er et Gode ikke

blot for dem, for hvem man ikke kan ønske det, de enkelte mindre

brugbare og flittige, men ogsaa for alle de brave Mænd af jevn og

hæderlig Dygtighed, som man ikke kan undvære, som gjør den største

Del af Arbeidet. Derimod er det ikke godt for de udmærkede Mænd,

som man skulde hente fra andre Steder. Tildels som Følge heraf

har der i Norge i den Tid, det kar havt et Universitet, kun været to

danske Lærere ved dette, af hvilke den ene endda kun i en kort Tid

var konstitueret, medens Danmark efter Adskillelsen ikke har vundet

nogen Normand eller nogen Svensk, uagtet det ved flere Leiligheder

i høieste Grad har attraaet og søgt at vinde en saadan. — Taleren

vilde i Henhold til det Anførte tilraade at modificere det stillede

Forslag saaledes, at de Punkter, som ikke kunde faa praktisk Betyd-

ning, bleve udelukkede, og give Forslaget en almindeligere Form, som

dog kom til at omfatte begge Universitetets Hovedelementer, baade

Lærere og Studerende. Man kunde maaske standse ved Ordene „Ind-

retninger og Love" i Forslagets tredie Linie og der tilføie: „sigtende
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til at befordre Udvexlingen af dygtige Lærerkræfter og deres fri Be-

nyttelse af de Studerende i de tre Lande" (Bravo!)

Formanden meddelte, at han fra Professor Frederiksen havde

modtaget et af Professor Monrad tiltraadt Forslag, som gik ud paa

efter det ferste Punkt i Plougs Forslag at indskyde som andet Punkt:

„Ånerkjendelse af Examina som Berettigelse for tilsva-

rende Virksomhed i de andre Riger".

Lektor Blomstrand beklagade, att tiden var så langt fram-

skriden, att den ej tillåt något utforligan uttalande, men forklarade

sig vilja instårama i hr. Plougs forslag med det tillågg dertill, som

blifvit gjordt af Professor Frederiksen. Hvad de begge forstå punkterna

af forslaget anginge, hade man icke i Sverige behof af någon åndring

i det bestående, ty någon egentlig embetsexamen hade man der aldrig

vetat af. De forberedande prof, som i vissa fall maste undergås for

intråde i embetsverken, vore icke af den ringaste betydelse och hade

ej heller något inflytande på individens framtida befordran, sum ute-

slutande vore beroende af den duglighet, han i tjenster ådagalågger.

Enahanda vore forhållandet inom medicinska och filosofiska fakulte-

terna. Hvad lårareverksamhetens utofvande betråffade hade ej heller

hinder lagts i vågen for den, som dertill vore kompetent, att utofva

sådan vid akademien. Åfven de tredje och fjerde punkterna anholl tal.

att få på det beståmdaste understodja.

Redaktor Sohlman forutskickade den anmårkningen , att han

icke skulle våsandtligt forlånga den redan forut vidlyftiga diskussionen,

utan åmnade han endast med några ord visa, huru innehållet af det

tillåggsforslag, som blifvit framståldt af hr. Frederiksen og Monrad,

utgjort ett onskningsmål redan vid det forstå nationalokonomiska

motet i Goteborg for nio år sedan. En af Upsala universitets mest

aktade professorer hade vid detta tillfålle ett varmt uttalande, som

gick derpå ut, att han ansåg, att, med undantag af de juridiska

examina, prof, aflagda vid ettdera af de nordiska universiteten, borde

beråttiga till lårareverksamhets utofvande åfven vid de ofriga, natur-

ligtvis med iakttagande af de vilkor, staten kan uppstålla i afseende

på infodings- och medborgarerått. I ofverensståmmelse hårmed fattade

ochså motet det beslut, att uttala en onskan derom att innevånare i

hvart och ett af de skandinaviska rikena måtte beråttigas att i de

ofriga tillgodonjuta de inom något dera riket aflagda kundskapsprof,

som for bedrifvande af vissa yrken erfordras, och man afsåg dervid
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icko l)lott livad som vaiilig-tvis monos mod yrko, utan jlfvcii do mora

litoriira narings}^roiiarnc.

Då man h ona sidan nulsto mcdgifva, att dot ilVågavarando

sporsraålot vore ott bland dem, i afsoende på hvilka do sparnammasto

resultat ilro att finna vid en åtorblick på den efter de skandinaviska natio-

nalekonomiska m()tor forflutna tidor, kunde man å andra sidan icke

forneka, att jordmånen nu ilr tillråckligt upparbotad for att verka till

målets uppnående, och hvad sårskildt Sverige betråffade, så vore i

detta som i så många andra hiinseenden fallet der, att man i prak-

tikon visade sig mora liberal an i theorien. Så har t. ex. en Norrman

vunnit anstållning såsom Docent vid Upsala universitet och sedermera

såsom extraordinarie Professor vid konstakademien i Stockholm, utan

att han aflagt svensk akademisk exaraen eller vunnit svensk medbor-

garerått. Helt nyligeu har en dansk theologie kandidat på kallelse

från Sverige blifvit ordinerad til prest af Sjællands biskop och tal.

hade sig bekant, at icke några betånkligheter deremot gjort sig gål-

lande hos svenska regeringens Ecclesiastikdepartement. Visserligen

tillhor han en luthersk frimenighet, men han eger dock att forråtta

presterliga funktioner såsom konfirmation och vigsel med fullt gållande

kraft infor statskyrkan och samhållet. Der praxis har att uppvisa

sådana undantagesfall, vore det hog tid, att theorien borjar gora sig i

ordning att folja praktiken i spåren, och frågan borde derfor med det

snaraste stållas på dagsordningen.

Hvad det af hr. Ploug framstållda forslaget anginge, ville tal.

bitråda det såsom varande både klokt och moderat. Hade man velat

ifrågasåtte ett beståmdt uttalende i afseende på examinas skiljaude

från universiteten så skulle tal. icke, ehuru han i den frågan egda en ganska

beståmd åsigt, vilja tillstyrka något sådant uttalaude, då frågan vore

omtvistad att behofva utredas. Derimot ville han på det varmaste

tillstyrka, at forslaget sådant det nu vore affattad måtte af motet

antagas med det tillåg, som blifvit uppståldt af herrar Monrad och

Frederiksen.

Redaktør Ploug takkede de foregaaende Talere for deres op-

lysende Bemærkninger uden Hensyn til om de vare gaaede imod eller

havde været for hans Forslag. Lige saa lidt som det var hans Op-

gave her at disputere for en Doktorgrad, lige saa lidt var det hans

Agt at fremtvinge Udtalelser, som ikke de Fleste kunde gaa ind paa.

Han havde kun villet fremstille et Thema til Forhandling og var
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ganske tilfreds med den Forhandling, der havde fundet Sted. Da det

fremfor Alt var ham om Enstemmighed at gjere, sluttede han sig til

Madvigs Forslag som det, der var bedst egnet til at fremkalde al-

mindelig Samstemning ogsaa fra Sverig og Norges Side, paa hvis

Tilslutning han lagde stor Vægt. Sluttelig bad han undskylde, at

han havde gjort sig skyldig i en Feiltagelse ved at tillægge Grev

Hamilton Fortjenesten af en nyere Universitetslov. Det var kun Be-

vis for, hvor daarligt vi gjensidig ere underrettede om vore Universi-

tetsforhold, thi han havde paa vort Universitetsbibliothek samvittig-

hedsfuldt søgt Oplysning om de andre Universiteters Lovgivning, men

de nyere Love havde man ikke havt.

Da Ingen optog det af Ploug fremsatte Forslag, var det saaledes

bortfaldet.

Professor Frederiksen ansaa det for en Selvfelge, at hans For-

slag maatte bortfalde, efterat Ploug havde taget sit Forslag tilbage.

Ved den derefter foretagne Afstemning blev Madvigs Forslag
saaledes lydende:

Forsamligen udtaler det ønske, at Fællesskab mel-

lem de nordiske Universiteter maa fremmes ved ens-

artede Indretninger og Love, sigtende til at befordre

Udvexlingen af dygtige Lærerkræfter og deres fri Be-

nyttelse af de Studerende i de tre Lande,

enstemmig vedtaget.

Man gik derefter til den sidste Sag paa Dagsordenen:

Beslutning om Afholdelsen af et fjerde national-

økonomisk Møde, samt af Tiden og Stedet for samme.
Den, i Henhold til Forretningsordenens § 3. valgte Komite havde

i den Anledning afgivet følgende Betænkning:

Den Komite, som er udnævnt for at foreslå a Tid og

Sted for det næste skandinaviske nationaløkonomiske

Møde, giver sig herved den Ære at henstille:

1) at næste Møde skal holdes i Christiania

;

2) at det skal forberedes af en Komite af 15 Personer

(5 fra ethvert Land), hvilke skulle have Ret til, naar

det behøves, at forene flere Medlemmer med sier: osf

3) at det overlades til de Komiterede at bestemme Tiden

nærmere, dog saaledes at Mødet helst holdes samtidig

med en Industri-Udstilling.
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Profossor Daii fra Christiania bemærkedo som Ordfører for Ud-

valget, at det havde forst været paa Bane i saniino, om det over-

hovedet var onskeligt at afholde nogen ny Kongres, men man var

strax kommen til det Kesultat, at videnskabelige Sammenkomster af

denne Art hørte til do ædleste og betydningsfuldeste Midler til Fremme

af Samkvemet mellem Nationerne, som der ikke var nogen Grund

til at opgive, om der end ikke strax fremtraadte noget praktisk Re-

sultat af dem. Frugterne af den personlige Berøring og den derved

fremkomne Udvexling af Ideer var almindelig anerkjendt. En vigtig

Side ved Sagen var, at Kongresserne Hyttedes fra det ene Sted til det

andet, og efter den stedfundne Turnus var Turen nu kommen til

Christiania, efter at der allerede havde været afholdt Møder i Gøteborg,

Stockholm og Kjobenhavn. Der var formentlig ingen Grund til at

afvige fra dette Princip. Flytningen af Kongressen udvidede Omraadet

af Tilhørerne og af dem, der bleve paavirkede, da det mundtlige Ord

trænger ned til ganske andre Lag af Samfundet end den trykte Be-

retning om Forhandlingerne. Dertil kom, at Kongresserne fornemmelig

virke gjennem den offentlige Mening, og at deres Opgave var ikke

blot at udbrede Kundskab men ogsaa at udrydde Fordomme, der

kunde hindre Kundskaben i at blive frugtbar, men hertil udfordredes

just personlig Berøring og Nærværelse. Det var ikke nok, at Sæden

udsaaedes, men Jorden maatte i Forveien ryddes for Ukrudt og Gift-

planter, hvormed ogsaa vi vare forsynede i det aandelige Liv, medens

vor botaniske Natur lykkeligvis næsten var befriet derfor. Det var

dog ikke blot af disse Grunde, at, Christiania kunde ønske at se Kon-

gressen i sin Midte, men ikke mindre fordi de norske Medlemmer af

Kongressen maatte føle en Trang til at modtage Medlemmerne af de

andre Nationer og gjengjælde den Venlighed, de havde mødt, og

hvoraf de bevarede saa uforglemmelige Indtryk. Selv under smaa

Forhold kunde Villien være den samme og Hjertelagets Varme ikke

mindre, og de norske Medlemmer toge derfor ikke i Betænkning at

tilfredsstille deres Trang til at indbyde Forsamlingen til næste Gang

at give Møde i Christiania. — Udvalgets andet Forslag gik ud paa,

at det næste Møde skulde forberedes af en Komite af 15 Personer, 5

fra ethvert Land, hvilke skulde have Ret til, naar det behøvedes, at

forene sig med flere Medlemmer.

Det tredie Forslag var stillet i Overeensstemmelse med den fra de

to første Mader vundne Erfaring, og det gik ud paa, at Mødet helst

skulde afholdes samtidig med en Industriudstilling. Til at afgive et
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Løfte eller Tilsagn om Afholdelsen af en saadan havde man ingen

Bemyndigelse, ja, Taleren turde end ikke sige, at der var nogen abso-

lut Sandsynlighed for en norsk Udstilling, da det i det mindre Land

og under de mindre Forhold vilde være vanskeligt at tilveiebringe

Noget, som kunde ligne, hvad der havde vakt saa megen Beundring

og Glæde baade i Stockholm og Kjebenhavn. Normanden maatte

imidlertid have Tillid til sit Folks Fremtid og Fremskridt. I enkelte

Retninger skrider ogsaa Udviklingen frem med næsten amerikansk Hur-

tighed. Hvad det nu end maatte blive til hermed , frembyder i alt

Fald Norge saadanne geologiske og klimatiske Særegenheder, at et Be-

seg der maatte have sin Tillokkelse for Brødrefolkene, hvor naturligt

det end var, at Nordmændene med Beskedenhed udtalte sig om de

Ting, der vare udrettede i den Tid, Norge havde bestaaet som selv-

stændig Stat og Christiania været dets Hovedstad. Sine Bræer og sin

oceaniske Beliggenhed havde det norske Folk ganske vist ikke nogen

Fortjeneste af, men de vare Betingelser for en Industri, der var eien-

dommelig for dette Folk, og ssaledes kunde der være et Haab om, at

en Industriudstilling i Norge kunde blive af Interesse. Han indbød

altsaa til at samles næste Gang i Norge og trode samtidig ogsaa paa

de svenske Medlemmers Vegne at kunne udtale en inderlig Tak for

Modtagelsen i Kjøbenhavn og de lærerige Meddelelser, der vare givne

under disse Forhandlinger.

Da Ingen yderligere ønskede at yttre sig, gik man til Afstemning,

hvorved Komiteens Forslag:

1) at næste Møde skal holdes i Christiania;

2) at det skal forberedes af en Komite af 15 Personer

(5 fra ethvert Land), hvilke skulle have Eet til, naar

det behøves, at forene flere Medlemmer med sig; og

3) at det overlades til de Komiterede at bestemme Tiden

nærmere, dog saaledes at Mødet helst holdes samtidig

med en Industri-Udstilling.

enstemmig vedtoges.

Formanden opfordrede derefter til at vælge en Bestyrelse for

det næste Møde. Han foreslog, at man for Danmarks Vedkommende

valgte de 5 Medlemmer, som havde udgjort dette Mødes Bestyrelse,

at de 4 Medlemmer af den nuværende svenske Bestyrelse suppleredes

med Bankdirektør Wallenberg, og at de 3 Medlemmer af den

norske Bestyrelse bleve forstærkede med Kjøbmand Johan Schwartz
og Fabrikant Hal vor Schou.
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Dotto Forslag blev enstemmig vedtaget.

Bestyrelsen for næste Mede bestaar saaledes af felgende Med-

lemmor :

Friherre, Overstatholdor Bildt fra Stockholm.

Professor, Dr. Broch fra Christiania.

Professor Daa fra Christiania.

Konforensraad David fra Kjebenhavn.

Forhenv. Statsraad Fåhræus fra Stockholm.

Bankchef Fayo fra Bergen.

Professor Frederiksen fra Kjebenhavn.

Grosserer M. G. Melchior fra Kjebenhavn.

Redaktør C. Ploug fra Kjebenhavn,

Fabrikant Halvor Schou fra Christiania.

Kjebmand Johan Schvartz fra Christiania.

Redakter Sohlman fra Stockholm.

Grev Sponneck fra Kjebenhavn.

Bankdirekter Wal lenberg fra Stockholm.

Statsraad Wærn fra Stockholm.

Derefter bemyndigedes Bureauet til at undertegne Protokollen

for Medet i Dag, uden at Oplæsning af den fandt Sted.

Formanden: Det ligger i Sagens Natur, at en Forsamling som

dette skandinaviske Mede lige saa lidt som tidligere af samme Slags

kan gjere Krav paa at udeve den umiddelbare og gjennemgribende

Indflydelse, som er særegen for de Forsamlinger, være sig besluttende

eller raadgivende, der i Felge af deres Lands Lovgivning have en lov-

bestemt Medvirkning i Afgjerelsen af Landets Anliggender. Noget

saadant kunne vi ikke prætendere. Det er uvist, hvorvidt de Sæde-

korn, der her ere nedlagte, ville spire i Fremtiden. Jeg tror imid-

lertid, at blandt de vigtige Sager, hvormed vi have beskjæftiget os,

vil navnlig en enkelt, den store Mentsag, have bibragt de Herrer den

Overbevisning, at dette Mede ikke har været forgjæves med Hensyn til

Udbredelsen af en mere almindelig Kundskab om et vigtigt Emnes

store Betydning og store Vanskeligheder* Men, afset fra denne en-

kelte, særlig vigtige Sag, tror jeg, at vi alle ville forlade denne Sal med

det Indtryk, at der er vakt Tanker og Felelser hos os , som ville ave

deres Virkning i forskjellig Retning, om end maaske ferst i en senere

Tid. Og jeg tror, at det særligt vil gjere sig gjældende hos de yngre

Medlemmer, der have deltaget i disse vore Forhandlinger. Under alle
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Omstændigheder tør vi haabe, at man med en ikke mindre Interesse

end den, hvormed disse Meder hidtil have kunnet afholdes, vil om-

fatte det fjerde skandinaviske nationaløkonomiske Mede, naar det i sin

Tid skal alholdes i Christiania.

Idet jeg saaledes slutter det tredie skandinaviske nationalekono-

miske Mede og aflægger en Tak for den Overbærenhed, hvormed De

mine Herrer , have modtaget min undertiden noget strenge Ledelse af

Forretningerne, har jeg endnu kun at udbringe et Leve for de tre

nordiske Rigers tvende Konger.

Efterat Forsamlingen havde besvaret dette Leve med tre Hurra-

raab, bragte Statsraad Wærn fra Stockholm paa Forsamlingens Vegne

Formanden dens Tak for den dygtige Maade, hvorpaa han havde

ledet Forhandlingerne, idet det fornemlig skyldtes den, at det var lyk-

kedes at faa samtlige paa Dagsordenen opferte Sager tilendebragte.

Medet hævet Kl. 4,15 M.

De af Mødet fattede Beslutninger og fremsatte ønsker ere

følgende:

I. Vedkommende Montsagen:

Uden at tage Beslutning om Enkelthederne af en tidssvarende

Møntreform i de tre nordiske Riger, vedtager Forsamlingen, idet

den udtaler sin Tak til de Medlemmer, der ved deres talentfulde

Foredrag have bidraget saa væsentligen til at oplyse dette ligesaa

vanskelige som vigtige Spørgsmaal, at henlede de nordiske Regje-

ringers hele Opmærksomhed paa ønskeligheden af:

at Guldfoden snarest mulig antages,

at Decimalsystemet gjennemfores, og

at Overensstemmelse i Henseende til Møntsystem mellem

de tre nordiske Riger opnaas, samt at der til dette øiemed dan-

nes en fælles Kommission af Mænd fra de tre Riger.

H. Vedkommende Indførelsen af det metriske Maal-

0^ Vægtsystem.

Mødet ønske:

1. At det metriske System, saasnart ske kan, antages saa-

vel i Henseende til hvert Slags Maal som i Henseende til Vægt

og med de Inddelinger og Benævnelser, som dertil høre.
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2. At Gramvægteii ufortøvet antages som Told-. Post- og

Møiitvægt samt ved Jernhanetrafiken.

III. Vedkommende den mindst«' Vj«rdi af Kaiiksedler.
^

Madet udtaler det ^nske:

at der nnder normale Forhold ikke udstedes mindre Sedler

end saadanne, som i Værdi svare til Møntenheden i Guld, tagen

to Gange.

IV. Vedkommende Toldreforinerne:

Mødet anser det for Forraaalet for Toldreforraerne: at er-

holde Toldfrihed for Kaaprodukter og Redskaber, der ere af Vig-

tighed for Industrien, for Livsfornødenheder, samt Ophævelse af

Beskyttelsestolden.

V. Vedkommende Kommunikationsmidlerne:

I Erkj endelse af det, der hidtil i de tre nordiske Riger er

bevirket for Kommunikationsmidlernes Fremme og Udvikling, an-

befaler Forsamlingen disse Rigers Regjeringer af yderste Evne at

fortsætte og udvids de hertil sigtende Bestræbelser, kraftigen at

understøtte de Privates Foretagender i denne Retning, og snarest

muligt at bortrydde de Hindringer, især af fiskal Natur, der stille

sig i Veien for de tre nordiske Landes naieste Sammensluttelse i

denne Henseende.

VI. Vedkommende Universitetsforholdene

:

Forsamlingen udtaler det Onske, at Fællesskab mellem de

nordiske Universiteter maa fremmes ved ensartede Indretninger og

Love, sigtende til at befordre Udvekslingen af dygtige Lærerkræfter

og deres fri Benyttelse af de Studerende i de tre Lande.

VII. Vedkommende næste Møde.

1) at næste Møde skal holdes i Christiania:

2) at det skal forberedes af en Komite af 15 Personer (5

fra ethvert Land), hvilke skulle have Ret til, naar det behøves,

at forene flere Medlemmer med sig; og

3) at det overlades til de Komiterede at bestemme Tiden

nærmere, dog saaledes, at Mødet helst holdes samtidig med en

Industri-Udstilling.



Bilag I.





OVERSIGT

over, hvad der i Danmark siden det andet skandinaviske

nationaløkonomiske Møde er foretaget til Fremme af de

Beslutninger om økonomiske og sociale Forhold, der paa

dette Møde bleve vedtagne.

BeretrLirLg"

til det tredie skandinaviske nationaløkonomiske Møde.

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. H. Schultz.

1872.





JLLvad angaar Nr. 1: At Guldfrancen maa blive de tre

nordiske Rigers fælles Mentenhed. Den Overgang til Gulment-

fod, som i Slutningen af forrige Aar fandt Sted i det tyske Eige, be-

virkede, at Nationalbankens Bestyrelse i et Kvartalsmøde den 14de Decbr.

f. A. androg hos Regeringen paa, at Realisationsfondet for dens Sed-

deludstedelse for Fremtiden maatte bestaa halvt i Guldbarrer og

Guldmønter efter deres Lødighed, istedetfor som tidligere udelukkende

i Sølv, idet der henvistes til den Vanskelighed, hvormed Anskaffelsen

af Sølvbarrer fra Tyskland paa Grund af Møntforandringen vilde være

forbunden. Ved kgl. Resolution • af 8de Januar 1872 approberedes

denne Bestyrelsens Indstilling. Desuden er der under 1ste Juni 1872

nedsat en Kommission med det Hverv, at tage under Overvejelse, hvor-

vidt og i hvilken Retning Danmarks nuværende Møntsystem bør for-

andres. De Udtalelser, som ere komne offenlig frem gjennem Blade

og i Pjecer, anerkjende Forandringens Nødvendighed, men paapege til-

lige, at den Omstændighed, at det tyske Rige ikke har sluttet sig til

noget af de alt bestaaende Møntsystemer, vanskeliggjør Bestemmelsen

om, hvorledes Forandringen bør foretages.

Hvad angaar Nr. 3: At Gramvægten ufortøvet

bør antages som Medicinalvægt. Ved Lov af 14de Februar

1868 bestemtes det, at det franske Gramsystem, naar de dertil nød-

vendige Bestemmelser vare trufne af Regeringen, skulde anvendes ved

alle Ordinationer af Lægemidler og ved disses Tilberedelse paa Apo-

thekerne. Tiden for Lovens Ikrafttræden skulde fastsættes ved kgl.

Anordning. I Overensstemmelse hermed ere nu Lovens Bestemmelser

satte i Kraft ved en Anordning og en Bekjendtgjørelse, begge af 1 2te

Maj 1869, fra den Iste Juli s. A.

Hvad angaar Nr. 6: Om Nedsættelse af Brevpor-

toen mellem Sundstæderne. Dette er ikke skeet, men Grunden



(iortil mail vistnok sogos i, at don ahnimluligci iiiellciiirigBko Portoned-

sættolso iimlor livad der var fastsat i Postkonventiononio af 1805, hvorom

Onsko var fremsat alternativt med Onsket om Nedsættelse blot mellem

Sundstæderne, men som man ifx)lge Aftattelscn af Beslutning Nr. O i 1 866

ikke ansaa foi sandsynlig, virkelig har fundet Sted. Efter Under-

handlinger, der indlededes fra dansk Side, afsluttedes nemlig tvende

Postkonventioner mellem Danmark-Sverrig og Danmark-Norge, henholds-

vis af \^ April og
f-^

Marts 1869, hvorved Portoen for et enkelt

Brev (15 Grammcrs Vægt) nedsattes fra henholdsvis 8 og 12 Sk. dansk

til 6 og 8 Sk.

Hvad angå ar Nr. 7: At den i Postkonventioneme
af 1865 bestemte Udvexlingaf Postanvisninger mel-

lem Kigerne snart maa komme i Gang. Art. 28 i do ommeldte

Konventioner, hvt)ri Bestemmelsen herom indeholdes, er sat i Kraft

umiddelbart efter sidste Møde fra 1ste August 1866, og Forholdet er

yderligere ordnet ved Konventionerne af 1861).

Hvad angaar Nr. 8: At faa en yderligere Ned-
sættelse af Taxterne for Telegrambefordring mellem
Rigerne, Resultatet af de Forhandlinger, som samtidig med sidste

Mede førtes mellem Rigernes Regeringer om denne Sag, er blevet, at

Taxterne paa Staternes Telegraflinier ifølge Deklarationen af 28de De-

cember 1866 fra 1ste Januar 1867 ere ligeliggjorte, idet det før den

Tid gjældende Zonesystem er opgivet. Taxten er nu for Telegrammer

mellem et hvilketsomhelst Sted i Danmark og Sverig 2J frcs. — med

Undtagelse af Telegrammer mellem Sundstationerne (Lund indbefattet),

for hvilke den er nedsat til
1
J frc. — og mellem Danmark og Norge

3i frcs.

Hvad angaar Nr. 9: Om Oprettelsen af en egen Te-

legrafforbindelse mellem de nordiske Riger og Eng-

land. Det i denne Beslutning udtalte ønske er sket Fyldest ved det

i Danmark oprettede og hjemmehørende Selskab, „Det store nordiske

Telegrafselskab", senere sammensmeltet med det ligeledes danske Sel-

skab „China-Japan-Extension-Company" til „Det nye store nordiske Te-

legrafselskab"« Dette Selskab har anlagt og driver følgende Linier:

en Linie mellem Norge og Skotland (som antydet i Beslutningen

Egersund-Peterhead), aabnetfor Korrespondencen den 19de August 1869,

en Linie mellem Danmark og England (Søndervig-Newbiggin),

aabnet for Korrespondencen den 21de September 1868,

en Linie mellem Danmark og Norge (Hirtshals-Arendal) aabnet

for Korrespondencen den 1ste Juli 1867,



en Linie mellem Møen og Bornholm aabnet den 1ste Januar 1869,

med Fortsættelse til Rusland (Libau) aabnet den 5to Juni 1869,

og endelig

en Linie mellem Sverig og Rusland (Grisslehamm-Nystad) aabnet

den 1ste November 1869.

Ved de russiske Linier staaer Selskabet i Forbindelse med

sine asiatiske Linier.

Hvad angå ar Nr. 11: At tilstræbe et finan-

sielt Toldsystem i de tre Riger. Den danske Toldtarif er vel

ikke siden 1866 undergaaet nogen Forandring, men en saadan tilstræ-

bes dog stadig i den paa det sidste Mede antydede Retning. Opfor-

dringer til Reformer ere jævnlig fremsatte i Rigsdagen dels ved Fi-

uantslovens Behandling, dels ved særlige Forespørgsler, og i forrige

Rigsdagssamling forelagde Regeringen et Lovforslag, som, sammenlig-

net med den bestaaende Toldlov af 1863, ubetinget maa siges at ville

have medført omfattende Reformer i den forønskede Retning. Efter

dette Forslag vilde Tarifen være bleven betydelig simplificeret, idet de

271 Positioner, som findes i Tarifen af 1863, vilde være reducerede

til 181, hvoraf 63 toldfrie. Lovforslaget bragte ikke fua nye af disse

Sidste, navnlig omfattende almindelige Livsfornedenheder — naar und-

tages saltet og røget Sild og Salt, vilde ingen egenlig Livsfornøden-

hed have været toldpligtig; ogsaa Apothekervarer fritoges — en Del

Raastoffer som Talg og Tran og halvforarbejdede Varer som al Slags

Papirmasse, Mølle- og Kværnsten, Skriftstøberarbejde o. fl. Desuden

nedsattes Beskyttelsen betydelig for de allerfleste halv- og helforarbej-

dede Gjenstande. Saaledes kan fremhæves : Arbejder af Tømmer og

Træ, Jern og andre Metaller, Skind og Huder, Stentøj og Porcellæn,

Papir og Fabrikater deraf, en stor Del Manufacturvarer, navnlig af de

simplere Sorter, og Skibe.

Det i Anledning af Forslaget af Folkethinget nedsatte Udvalg gik

i det Hele videre. Saaledes foreslog et langt overvejende Flertal helt

at ophæve Tolden paa saltet og røget Sild og Salt og endvidere

paa Ris og Sago, paa Baand- og Stangjern og paa Tommer og Træ,

som ikke havde modtaget nogen videre Tildannelse, og tillige som den

nødvendige Følge heraf at formindske Tolden paa Fabrikata af disse

Stoffer i en tilsvarende Grad. Endelig foresloges Tolden strøget paa

det vigtige Raaemne Kul.

Forslaget førte ikke til noget endeligt Resultat, idet det efter 1ste

Behandling nedsatte Folkethingsudvalg først naaede at afgive sin Be-



tænkiiinp i Samlingens sidwte Dage ; men vil man slutte fra do Udta-

lelser, som 1 Anledning«- af det oro komne frem i Pressen og som Adres-

ser til Kigsdai,'-on eller Henvendelser til Udvalget, maa Stemningen

i det Hele siges at være gnnstig for en Reform. Fra Forretningsver-

denen har der vel, som venteligt var ved et Sporgsmaal, hvor den

private Særinteresse træder saa stærkt frem, hævet sig Stemmer for at

kræve Beskyttelsen opretholdt, men de opvejes fuldstændig ved Me-

ningstilkjendegivelser i modsat Retning fra samme Samfundsklasse; der

kan i saa Henseende nævnes en Adresse til Rigsdagen fra Bestyrel-

sen for Frihandelsforeuingen.

Sluttelig kan bemærkes, at Deklaration af 22de Septbr. 1871 for-

uden det nedenfor under Nr. 13 Anførte om Skibsafgifter tillige inde-

holdt Bestemmelser om gjensidig Understøttelse ved Toldopsynet i Sundet.

Hvad angaar Nr. 13: Om Frigivelsen af den inden-
rigske Kystfart i de tre Riger. Ifølge et af Regeringen i sidste

Rigsdagssamling forelagt Lovforslag vilde dette ønske være blevet

opfyldt, forsaavidt Skibsfarten indenfor det danske Toldomraade fore-

sloges at skulle være helt afgiftsfri, desuden nedsattes Afgiften for anden

Fart med 33 pCt. I Forslaget, saaledes som det blev oversendt til Lands-

thinget efter at være vedtaget i Folkethinget, vare disse Bestemmel-

ser end yderligere ændrede derhen, at al Skibsafgift skulde bortfalde saavel

for danske Skibe som for Skibe, hjemmehørende i Lande, som behandle

danske Skibe lige med deres egne, og det ændrede Forslag, gav desuden Re-

geringen en almindelig Bemyndigelse til at indrømme Skibe, som høre

hjemme andetsteds end i Lande under nysnævnte Kategori, Afgiftsfri-

hed eller Afgiftsnedsættelse mod passende Gjenindrømmelser. Loven

strandede imidlertid paa, at Landsthinget forkastede et Lovforslag om

Forandring i Opkrævningen og Forhøjelse af Brændevinsafgiften, hvis

Vedtagelse Regeringen havde sat som Betingelse for at kunne modtage

Skibsafgiftsloven.

I Forbindelse med det Ovenstaaende kan det bemærkes , at lige-

som Farten mellem Helsingør, Kjøbenhavn, Kjøge og deres Tolddi-

strikter paa dansk Side og Tolddistrikterne mellem Kullen og Falsterbo

paa svensk Side alt fra 1863 er bleven behandlet som indenrigsk Fart

for Danmarks Vedkommende, saaledes sker nu ifølge Deklaration af

22de Septbr. 1871 det Samme fra svensk Side.

Hvad angaar Nr. 14: At det engelske Skibsmaal
bør antages i de tre nordiske Riger, I Lov af 13de Marts



1867 bestemtes det, at Skibes ved Maalning udfundne Drægtighed

skulde udtrykkes i Tons, ganske af samme Størrelse som den engelske

Registerton, og at denne Bestemmelse skulde træde i Kraft fra iste

Oktbr. s. A.

Hvad angaar Nr. 16: Om fælles Bestræbelser for at

udvide Udførselsmarkedet og Fragtfarten og fælles Op-

træden til Beskyttelse af disse Interesser paa fjerntlig-

gende Pladser. De ønsker herom, der jævnlig ere fremsatte saa-

vel i Rigsdagen som i Finansudvalget, have hidtil ikke bevirket noget

Skridt fra Danmarks Side til Udfarelse af Beslutningen.

Hvad angaar Nr. 20: Om et Fællesmøde af Viden-

skabsmænd for at foreslaa en en sartet Retskrivning for

de nordiske Skriftsprog. Efterat Sagen først var forberedt i

fem Udvalg i Kjebenhavn, Kristiania, Lund, Stockholm og Upsala

holdtes som bekjendt et saadant Møde i Stockholm i Dagene fra 25de

til 30te Juli 1869, hvor endel Beslutninger sigtende til det ovennævnte

Maal vedtoges. Til Sagens videre Fremme i Danmark fremkom

dernæst i Juli 1870 en offenlig Udtalelse fra endel ansete Videnskabs-

mænd og Forfattere, som i det Væsenlige sluttede sig til de paa Stock-

hoimermødet udtalte Grundsætninger, og i Forbindelse hermed har Kirke-

og Undervisningsministeriet under 9de August 1871 og 21de Februar

1872 udsendt tvende Rundskrivelser henholdsvis til Rektorerne ved de

lærde Skoler og til Direktionerne for Seminarierne og Borger- og Almue-

skolerne, hvori det paalægges dem at have Opmærksomheden henvendt

paa, at de i ovennævnte Udtalelse anbefalede Retskrivningsregler efter-

haanden tages til Følge.

Hvad angaar Nr. 21: At det ene Folks Litera-

tur og højere Undervisningsanstalter i Almindelighed
maa blive let tilgængelige for de andre. Af det i 1869

stiftede Oehlenschlager-Tegnérske Legat, der er dannet ved Samvirken

mellem Studenterforeningen i Kjøbenhavn og Den akademiska forenin-

gen i Lund, og som skal anvendes til at sætte en Studerende vexel-

vis ved Lunds og Kjøbenhavns Universitet i Stand til Ophold ved et

andet af de nordiske Universiteter end det, hvortil han selv hører, er

der i dette Foraar, efter Overenskomst mellem Stipendiebestyrelserne

paa de to Steder, for første Gang uddelt en Portion paa 200 Rdl. Dansk

til en Studerende ved Kjøbenhavns Universitet med Forpligtelse til et

4 Maaneders Ophold ved et af de andre nordiske Universiteter. —
Pesuden kan det bemærkes, at Professor L. K. Daa i Tiden fra 21de



September til 2(>(io Oktober IHGH, eltor Oi)fordriiif,' fra en Dol akado-

misko Korgere, lier lioldt en Kække etbnop^rafisko Foredrag.

Ogsærli^: a) at s vens k Sprog i Danm ark-N orgo ogDan-
marks og Norges Sprog i S ve ri g iiiaa blive G jenstand

for Undervisning i de liojere Skoler. Ilolge Lov af 1ste April

1871 vil fra medio August 1873, da Lovens Bestoinmelsor fuldstændig

ville være gjonneniferte, dette (hiske være opfyldt, idet Svensk i Lo-

vene er optaget sammen med Modersmaalet som Undervisningsgjenstand

i Danmarks bojere Skoler,

og 1)) at U nd ervi sni n gen i bele N o rden s Hist o ri e sæt-

tes i Forbindelse med Undervisningen i Fædrelandets.

Ved en i 1 806 udkommen udførligere Haandbog i de tre nordiske Ri-

gers Historie af Thrige, som er autoriseret til Brug ved de højere

Undervisningsanstalter, er ligeledes dette ønske efterkommet.

Hvad angaar N r. 23 og 24: Om Ensformighed i de

officielle statistiske Meddelelser i de tre Riger. De i

disse Beslutninger indeholdte ønsker om Femaarsberetninger fra Amt-

mændene i Danmark i Lighed med, hvad der finder Sted i Sverig og

Norge og om Udgivelsen af et Sammendrag af disse, samt om Ensfor-

mighed i den officielle Statistik over Handel, Søfart, Ind- og Udførsel

samt Toldforhold ere ikke tagne til Følge. Derimod udgiver det sta-

tistiske Bureau i Kjøbenhavn fra 1869 aarlige Sammendrag af Dan-

marks officielle Statistik.



Bilag n.





Ofversigt

af hvad i Sverige sedan Andra Skandinaviska Ifational-

ekonomiska motet blifvit tillgjordt for utveckling af de

dervid fdrhandlade nationalekonomiska ocli sociala

frågor.

ZBerå-i-telse^

afgiften till Tredje Skandinaviska Nationalekonomiska motet.

Kjøbenhavn.

Trykt hos J. H. Schultz.

1872.





sedan 1869 års riksdag anhållit, att enår en for-Angående enhet

åndring i landets nuvarande myntsystem från silfver till ' °^y°*' ™^**'

och visft.

guld syntes vara onskvård, Kongl. Majt ville till riksdagen

afgifva forslag till de åtgårder, som for en sådan for-

åndrings genomforande erfordrades, uppdrog Kongl. Majt

genom nådigt bref af den 7 Sept. 1869 utredningen af

denna maktpåliggande fråga åt en kommitté, hvilken den

13. Aug. 1870 afgaf underdanigt betånkande med forslag

till de nya eller foråndrade stadganden, som ansågos tjen-

liga och for ofvergången till ett nytt myntsystem erfor-

derliga.

Kommitteen uttalade i detta betånkande den ofver-

tygelsen , att statsmakterna ju forr desto heldre borde

forena sig om ett beslut att i silfrets stalle antaga

guld såsom vårdemåtare och tillstyrckte i sam-

manhang hårmed, att Sverige måtte ansluta sig

til det af 1867 års myntkonferens forordade

guld frank-system.

Detta kommittébetånkande har blifvit i tiyck offent-

liggjordt och delgifvet riksdagen. De upprepade for-

handlingarne i åmnet hafva dock icke ledt till någon

annan lagstiftningsåtgård an det inledande steg som af

senaste riksdag gjorts for att aflågsna det hinder, som

grundlagen nu lågger i vågen for inforande af guld-

standard, i det Regeringsformens § 72 beståmmer, att



riksbuiilvciis scdlar „skola, vid luifordniii, eller deras lydolse,

mod silt'vcr inloaas". Kii sådan grundla^'siindriii^', som

ligger i tilliiggot „olier med guld" nti nyssniimnde §, har

af kamrarno blitVit antagen att hvila till definitivt afgft-

rando vid nåsta riksdag.

Mod anledning af fram stålin ing från 1865— 66 årens

riksdag om Norskt og Danskt silfvermynts omottagande

i Kronans uppbord har Kong). Majt genom Kungorelse af

den 17 Sept. 1869 forklarat vcderborande auktoriteter,

som liafva uppbord af statsmodel om hånder, beråttigade

och ftn-pligtade att vid uppborden emottaga vissa slags

Norska och Danska myntstycken till beståmda i Kungorelsen

utsatta pris.

Genom Kongl. Kungorelse af den 23 Juli 1869 har

det franska matt- och vigtsysteraet blifvit infordt till

begagnande for medicinskt bruk.

Angående post- Gonom det i April 1869 afslutade postfordraget har
fsrbindeiser.

gj.|. |;olfores porto blifvit iufordt for all brefvexling emellan

Sveuska och Danska, liksom emellan Svenska och Norska

orter, en forandring, hvilken visat sig verka till en okad

inkomst af denna brefvexling.

Icke allenast postanvisniugar, utan åfven postforskott

hafva blifvit inforda for samfårdseln så val emellan Sverige

och Norge som emellan Sverige och Danmark, mot ena-

handa afgifter, som galla for dylika forsåndelsers utvexling

emellan inrikes orter.

Angående tele- ^^d afsoondo på Sverigos telegrafkorrespondens med

grafforbindeiser.Norge och Danmark, for hvilken, oaktadt den i Paris

afslutade internationella telegrafkonventionen i allmånhet

trådde i kraft med borjan af år 1866, de aldre beståm-

melserna under sistnamude år fortfarande tillåmpades, blef

till efterråttelse från borjan af år 1867 stadgadt, att

portot for telegram om tjugu ord , som vexlas melian

ifrågavarande lander, skall utgora for Sverige 1V2 franc,

for Norge 1^/2 franc och for Danmark 1 franc, mot

50 procents forhojning for hvarje nytt påborjadt tiotal af

ord samt att telegrammerna skola behandlas i enlighet

med ofvannåmnda konventions beståmmelser, hvarigenom,

sårdeles hvad korrespondensen emellan Sverige och Dan-



mark angår, en betydlig låttnad i afgifterna samt enkelhet

i telegrammernas behandling åstadkommits.

Den af andra skandinaviska Nationalekonomiska motet

uttalade onskan om en egen telegrafforbindelse emellan

England och de tre Skandinaviska rikena har blifvit upp-

fyld genom den telegraflinie, som anlagts af „Det store

nordiske Telegrafselskab".

Nattåg ha ånnu icke blifvit anordnade på SvenskaAngaende jem-

stambanorna, men frågan derom står alltjemnt på dag- vagsforbin-

delser.

ordningen och Kongl. Generalpoststyrelsen har i ett af-

gifvet utlåtande på det ifrigaste tillstyrkt inråttandet af

sådana tåg.

Sedan 1870 års riksdag vid profning af tullverkets Angående tuii-

utgiftstater antydt, att kostnaden for tullbevakningen moj- f^rhaiiandena.

Ugen skulle kunna minskas genom en foråndrad tull-

lagstiftning å Danska sidan, gjorde Svenska regeringen

samma år framstållning hos den Danska om vidtagande

af åtgårder for tillintetgorande eller forsvårande af den

olofliga brånvinsinforsel, som i Skåne eger rum. Till svar

hårå yttrades från Danska sidan den storsta beredvillighet

att tillmotesgå Svenska regeringens onskan, men tillika

hemstålldes, huruvida ej den underhandling, som i åmnet

kunde finnas bora ega rum, borde utstråckas jemvål till

andra frågor, hvilkas slutliga ordnande kunde utofva ett

vålgorande inflytande på de tvenne rikenas omsesidiga

handels- och sjofartsforhållanden. De underhandlingar,

som håraf blefvo en foljd , hafva hufvudsakligen blifvit

personligen i Kjobenhavn bedrifna af Svenska tullverkets

chef och hafva ledt til uppgorande af ett forslag til ofver-

enskommelse, hvilket sedermera gjorts til foremål for vidare

behandling i diplomatisk våg.

Sedan nordvestra stambanan blifvit fullståndigt opp-

nad for trafik, hafva åtskilliga samfårdseln låttande be-

ståmmelser rorande tullbehandlingen af varor och post-

paketer, som på jernvåg forsåndas till Svenska och Norska

orter, blifvit meddelade.

Utom det att genom ministeriella deklarationer, ut- Angående

vexlade i Kjobenhavn den 25de Juni 1869, blifvit stadgadt, sjofarts-

att så kailade fårjemansbåtar , som segla från ståderna



Malmu, llolsjiighorg ocli IjundHkruna till Kjobenliavu och

llelsiiigor olier uiuviiiidt, skola, då de till dril^Highcton ej

ot'vorstiga 3 Svenska iiylilster eller lODanska rogistortoiis,

vara botViado tran alla hamii- och liistatgifter, har under

den 22 September 1871 blifvit i Kjobcnhavn underteckfiad

och utvexlad en deklaration angående vissa bestårninelser

till befrånijande af liandels- och sjofartsfOrbindelsen emcUan

Sverige och Danmark. Det vigtigaste i denna deklaration

år beståmmelsen att svenska och danska fartyg, som från

hamn, boliigen emellan Kullen och Falsterbo, gå til dansk

ort inom Kjobenhavns, Helsingors eller Kjoge tulldistrikt

och vice versa, i fråga om skeppsafgifter, lastpenningar,

fyr- och båkafgifter (hårunder dock ej inbegripne hamn-

afgifter i statshamn) skola så val från svensk som dansk

sida helt och hållet behandlas såsom ginge de inrikes

orter emellan.

Angående På den allrasista tiden hafva från Svensk sida under-
handeis- och

haudliugar egt rum med Danska regeringen om gemen-
andra nftrings-

o o o o o

fsrhåiiandeu. samma beståmuielser rorande fiskets bedrifvande i Oresund

och dertill stotande delar af Kattegat och Ostersjon.

Angående 1 skrifvelso af den 15 Maj innevarande år har riks-

fattigvårds-
(Jagen hos Kongl. Majt ahhållit om sådan forandring

lagstiftningen.

af eller tillågg till beståmmelserna uti Forordningen af den

15 Febr. 1855, att Svenskt fattigvårdssamhålles skyldighet

att godtgora statskassan forskjuten ersåttning for tillfållig

fattigvård och sjukvård, lemnad någon dess medlem inom

Norge, ej må bli vidstråcktare, an om vården lemnats

inom annat Svenskt fattigvårdssamhålle.

Angående Det år syuncrligt glådjande att i afseende på de

industri- och yttalado onskniugame om periodiskt återkommande nor-

diska utstållningar kunna hånvisa på den vackra och stor-

artade industri- och konstutstållning, som den 13 sistlidne

månad oppnades i Kjobenhavn och i hvilken åfven Sveriges

och Norges industri och konst åro på ett vårdigt sått

representerade.

Angående ^^^ ^^ Audra Skaudiuaviska nationalekonomiska motet

litterara uttalado ouskan om ett gemensamt mote af nordiska veten-

fsrhånanden.
gkapsidkaro for att gora forslag till likartade reformer i

de nordiska språkens råttskrifning , har blifvit uppfylld



genom det nordiska råttskrifningsmote, som holls i Stock-

holm den 25— 30 Juli 1869. Detta motes Svenska

sekreterare, lektor A. Hazelius, har sedermera dels ut-

gifvit ett arbete „Om rattstafningens grunder med sjirskildt

afseende på Svenska språkef' dels en utforlig „Kedogorelse

for Nordiska riittstafningsmotets forslag till åndringar i

det Svenska stafningsattet". Vid det tredje Svenska

publicistmotet, som holls i Stockholm den 18—'21 Augusti

sistlidet år, tilkiinnagåfvo 1 1 redaktorer, att de voro sinnade

att efterhånd borja infora de reformer i stafning, som af

råttskrifningsmotet blifvit forordade. I åtskilliga tid-

skrifter och siirskildt utgifna arbeten har man på sista

tiden sett en storre eller mindre del af dessa reformer

tilliimpade.

Sedan Kongl. Majt år 1867 stållt till Upsala uni-

versitets disposition ett belopp af 2000 rdr att anvåndas

såsom honorarium åt en norsk vetenskapsman , som vid

nåmnde universitet skulle hålla forelåsningar ofver de

norska samhållsinråttsningarne, anslogs påfoljande år ett

belopp af 1,200 riksdaler att anvåndas såsom honorarium

åt någon dansk eller norsk vetenskapsman, som skulle vid

Lunds universitet hålla offentliga forelåsningar foretrådesvis

inom området af sådana forhållanden, som vore egendomliga

for hans fådernesland.

Det lange kånda behofvet af en låmplig svensk

lårobok, genom hvilken undervisningen i Sveriges historia

kan såttas i forbindelse med undervisningen i hela Nordens

historia, har blifvit på ett mycket tillfredsstållande sått

fyldt genom professor C. T. Odhners båda lårobocker, den

ena afsedd for elementarlåroverkets lågre, den andra for dess

hogre klasser. Af den senare har redan en ny upplaga

varit behoflig.

Under den 3 Maj 1867 har blifvit utfårdad en lag

angående efterbildningar af konstverk, i hvars § 7 be-

ståmmes, att det skydd for artistisk eganderått, som der

stadgas, kan utstråckas ofven till andra lander, som i det

fallet erbjuda reciprocitet.

I Svenska jernvågstrafikstyrelsens Beråttelse for 1870 ^"p^«"^"^«

. .
den offieiella

(Bidrag till Svenges offieiella statistik, L.) finner man gtatisuken.



«

en pil tVanskii språkot skrifvcn Htatistisk ufvorsigt ofver

Svorippes , Norj^'os och Danniurks jornviigar och deras

resultat. — Den af sekrotoraren i Statistiska Contralbyråii

(I:r r. K. Sidonbladh pa sonarc tiden årligen utgifna

„Sveriges officiella statistik i sammandrag'' tjonar i 1»og

grad till att liltta ofversigton af forhållandena och inojlig-

gora en sammanstiillning med brodraliindernas.

Kjobenliavu den 2 Juli 1872.
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en ved det andet Skandinaviske national-ekonomiske møde i

Jtockholm 1866 for Norge valgte komitte, bestod af Professor

)r. O. J. Broch, Felttøjmester R. Kjerulf og Skibsreder Smith-

i^etersen. Da af disse Kjerulf, som udnævnt til Statsminister,

\r flyttet til Stockholm og Smith-Petersen er afgået ved døden,

lar komitteen, ifølge den samme givne bemyndigelse suppleret

lig med Professor L. K. Daa og Bankchef Faye.

Angående hvad der siden ovennævnte møde har været fore-

aget med hensyn til de af dette møde udtrykte ønsker (mødets

orhandlinger pag. 44—47), giver komitteen sig den ære, forså-

'idt Norge angår, at meddele følgende oplysninger,

id 1. Angående det udtrykte ønske, at som fremtidig mynt-

enhed for de tre nordiske riger, guldfranken maatte an-

tages, — oplyses:

a) At Norge, ved medundertegnede Professor Dr. O. J.

Broch som delegeret har deltaget i den sommeren

1867 i Paris afholdte internationale myntkonferens,

hvorom fra ham en beretning og en i forbindelse med
samme staaende forestilling: „Om overgangen fra

sølvmynt- til guldmyntfod", har været afgiven til det

Norske finants- og told-departement. Beretningen er

udkommen i trykken såvel særskilt, som indtagen i

storthingsforhandlingerne for 1868, bind 5, no. 45

b) At forhandlingerne herom har givet anledning til ud-

færdigelse af en Lov af 17 Juni 1869, hvorefter Nor-

ges Bank er givet tilladelse til at have en så stor

del af sin kassebeholdning, som bestyrelsen bestem-

mer, henliggende i guld.

1 kraft af denne Lov havde Norges Bank, den 31

Maj 1872 for en værdi af 571 251 spd. i guld.

id 2, 3, 4 og 5. Angående de af første møde i 1863 udtalte

og af andet møde i 1866 gentagne ønsker, at det me-

1*



triske system såsnart muligt måtte antages såvel med
hensyn til mål som vægt og med de inddelinger og be-

nævnelser, som dertil høre; at gramvægt ufortøvet måtte

indføres som medicinalvægt; at til lettelse af forbindel-

serne mellem folkene og som forberedelse til det metri-

ske systems almindelige indførelse samme såsnart muligt

måtte benyttes i toldtarifferne og indtil videre ved siden

af det nu brugelige mål og vægt til oplysning i tarif-

lerne; at grundsætningerne for det metriske system og

dets forhold til det nu brugelige mål- og vægt-system
' " bør læres i alle offentlige skoler, — oplyses: >»

'^^^•- a) At det ved Lov af 24 April 1869 er tilladt efter særlig
^^^^ aftale, at kunne afslutte kontrakter efter fremmed

.t^l^Aii
jj^^j Qg vægt, og at parterne kunne benytte dertil

svarende mål- og vægtredskaber ved kontraktens op-

fyldelse.

Nogen praktisk anvendelse vides dog denne be-

stemmelse ikke at have fået.

b) At der, ifølge kgl. Res. af 17 Aug. 1870, skal haves

til salg for offentlig regning ved Justerkammeret i

Kristiania efter det franske metriske system ind-
'- rettede længdemål samt vægtlodder fra 5 milligram
•''•

til et kilogram.

c) At ved Plakat af 2 Januar 1871 og i henhold til Lov

af 12 Mai 1866 det Franske metriske mål- og vægt-

system fra 1 Juli 1871 af skal anvendes ved lægernes

ordinationer af medikamenter og ved disses udleve-

relse fra apothekerne til medicinsk brug.

d) At ved Lov om postvæsenet af 3 Maj 1871 gramvæg-

ten er indført ved postvæsenet og vægten af enkelt
•

brev fastsat til 15 grammer.
• "* *é)'*At af den polytekniske forening i Kristiania har

været udgivet i trykken udførlige reduktionstabeller
'^'"

til sammenligning mellem det metriske og det Norske

mål- og vægt-system, samt at lignende forklaring af

det metriske system og sammenligning med det Norske
'^^-''- 'har været indført i almanakken.

ad 6. Angående det udtrykte ønske om yderligere nedsættelse

i den ved konventionen af 1865 fastsatte mellemrigs-

postporto mellem de tre Skandinaviske riger, — oplyses

:

a) At ved kgl. Res. af 11 Juni 1869, med ophævelse af

-^ui jsij i^Q ældre bestemmelser af 11 August 1865, portoen



mellem Norge og Sverige er nedsat for frankerede

breve fra 6 /? til 4 /? Norsk (fra 20 øre til 12 øre

Svensk) for enkelt brev, medens den for ufrankerede

breve er forhøjet fra 6 til 8 /? Norsk (fra 20 øre til

25 øre Svensk); for trykte sager under korsbånd samt

for vareprøver og mønstre er den uforandret 2 [I

Norsk (6 øre Svensk) pr. 40 grammer.

b) At den 12 Juni 1869 er afsluttet en ny postkonven-

tion mellem Norge og Danmark, afløsende den ældre

af 23 juni 1865, hvorved portoen for frankerede breve

er nedsat fra 8 /? til 5 yj Norsk (fra 12 /? til 8 /?

Dansk) for enkelt brev på indtil 15 grammer, medens

den for ufrankerede breve er uforandret 10 [i Norsk

(16 /? Dansk); for trykte sager under korsbånd samt

for vareprøver og mønstre er den nedsat fra 2^/? til

2 /? Norsk (fra 4 /^ til 3 /5 Dansk) pr. 40 grammer.

id 7. Angående det udtalte ønske om snar indførelse af ud-

vexling af postanvisninger, — oplyses:

a) At sådan ved ovennævnte resolution af 11 juni 1869

er indført mellem Norge og Sverige for beløb af indtil

25 spd. Norsk (100 rdl. Svensk) og at denne udvex-

ling benyttes i Norge i ikke liden grad.

b) At den ældre bestående udvexling af postanvisninger

mellem Norge og Danmark ved ovennævnte konven-

tion af 12 Juni 1869 er forhøjet fra 10 spd. til 25

spd. Norsk (20 til 50 rbdl. Dansk).

id 8. Angående det udtalte ønske om yderligere nedsættelse

af portoen for direkte telegraferen mellem rigerne og om
udvidet telegraf-forbindelse mellem de tre Skandinaviske

riger, — oplyses:

a) At ved Deklaration af 29 Decbr. 1866 angående tele-

graferen mellem de Forenede Riger og Danmark, tax-

ten for telegrammer mellem Norge og Danmark er

nedsat fra 5J til 3 francs.

b) At mellem Arendal i Norge og Hirshals i Jylland er

bleven nedlagt en undersøisk kabel, der toges i brug

i begyndelsen af 1868.

Telegramudvexlingen over denne linje udgjorde:

1868: 37 516 telegrammer.

1869: 42 977 —
1870: 37 976 —
1871: 40 315 -^

i
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ad 9. Angående udtalelsen om vigtigheden for de tre nordiske

riger af en særlig telegraf-forbindelse med Storbritanien,

— oplyses

:

At i August 1869 blev direkte telegraf-forbindelse

flbnet ved en undersøisk kabel mellem Ekersund i Norge

og Peterhead i Skotland. Telegramudvexlingen over

denne linje udgjorde:

1869: 8 985 telegrammer, hvoraf 739 transiterende.

1870:68 104 —»— 18 332 —
1871: 75 894 —*— 22 247 —

I 1869 er endvidere i skibsfartens interesse åbnet

en semafor-station på Oxø nær Kristiansand.

ad 10. Dette ønske er kun henvendt til Sverige.

ad 11. Angående toldbeskatningen og det af mødet udtalte

ønske om at denne bør ordnes alene efter finansielle

grundsætninger, at alene et mindre antal artikler burde

belastes med toldafgifter, og at særlig al told såsnart

mulig burde afskaffes på livsfornødenheder, råæmnerm. v.,

— oplyses:

a) At indførselstolden i Norge er nedsat på følgende

vigtigere artikler:

Korn var er, tolden nedsattes fra 1 April 1869:

uformalede: boghvede og byg Ira 16 y? til 6/? tønden,

rug „ 24 - „ 6 - —
erter, bønner, linser „ 24 - „ 12 - —
hvede „ 48 - „ 24 - —
og yderligere fra 1 April 1872 „ 6 - —
havre har allerede fra 1 April 1866 af væ-

ret toldfri,

formalede: byggryn fra 50/? til 15y? tønden.

bygmel „ 2J - „ | - lispundet (16 ^).

rugmel „ 3 - „ } - -«=—

hvedemel,, 14 - „ 6- — *—
og yderligere fra 1 Juli 1872 af til 3 /?.

Af madvarer have de for Norges indførsel bety-

deligste artikler, saltet kød og flesk, været toldfri

fra 1 April 1863 af, medens for smør tolden efter-

haanden er nedsat fra 2^ /? pr. skålpund i 1854 og

foregående år, til 1| /? i 1857, til 1 ^ i 1860 og til

\ /? fra 1 April 1866 af; for ost er tolden fremdeles

uforandret 1 /? pr. pund.

På stangjern blev tolden fra tidligere 2 spd.

pr. skippund (320 pund) nedsat i 1851 til 1 spd. 72 /.<,



i 1854 til I spd. 48 /^, i 1857 til 96 /?, i 1860 til

60 /? og endelig fra 1 April 1866 af aldeles ophævet.

De vigtigste råæmner for fabrik- og håndværks-

virksomhed ere nu toldfri, bomuld, hamp og lin

fra 1860 af, uld fra 1857 af, ube redte skind og

huder, med undtagelse af skind for bundtmagere,

fra 1868 af, farvetræ og farvestoffe, med undta-

gelse af blyhvidt, zinkoxyd, cochenille og indigo, fra

1866 af.

b) Tolden på fabrik- og manufakturvarer blev væ-

sentlig nedsat ved handelstraktaten med Frankrig i

1865 og er senere yderligere nedsat for Here artikler.

Det finansielle hensyn er overhovedet mere og

mere blevet det bestemmende for toldbeskatningen.

Således indkom, efter gennemsnits-indførelsen for årene

1862-64 og toldtariffen af 1863 omtrent 60 pCt. af

indførselstolden for varer, der enten aldeles ikke pro-

duceres her i landet eller, såsom brændevin, øl og

malt her have at bære en på det nærmeste til tolden

svarende indenlandsk beskatning, medens omtrent 40

pCt. af indførselstolden mere eller mindre virkede

som beskyttelsestold. I gennemsnit for årene 1866

—68 udgjorde indførselstolden af den førstnævnte

klasse varer omtrent 65 pCt., af den sidstnævnte 35

pCt. af den samlede indførselstold. I gennemsnit for

årene 1869—71 har endelig indførselstolden for den

førstnævnte klasse varer udgjort omtrent 75 pCt., for

den sidstnævnte blot 25 pCt. af den samlede indfør-

selstold.

Med hensyn til udførselstolden, da består denne

fremdeles for fiskevarer, ben, bark og for trælast.

For fiskevarer er den 1 det hele taget ubetydelig og

udgør gennemsnitlig omtrent 4 pro mille af de så-

ledes beskattede varers værdi på udførselsstedet.

For trælast er udførselstolden efterhånden nedsat:

1 spd. 72 /? pr. trælastlæst = 2 spd. 10 /S pr. komercel.ral 1818:



Desuden blev i 1842 udføraelstolden for længder

på og under 20 tommer (splitved) nedsat til 36 /?

pr. tradastlæst -^ 47 /? pr. komercelæst, i 1845 til

36 /? pr. komercelæst, i 1848 til 30 /? pr. komer-
celæst, i 1860 blev længden af denne mindre beskat-

tede trælast forøget til 30 tommer, i 1863 blev tolden

nedsat til 2 /? pr. komercelæst, i 1866 blev dens

længde forøget til 4 fod og i 1869 til 6 fod. Udfør-

selstolden på trælast udgjør fortiden gennemsnitlig

omtrent 18 pro mille af den således beskattede træ.-

lasts værdi på udskibningsstedet,

ad 12. Angående det udtalte ønske om at den udenrigske kyst-

fart i de tre Skandinaviske riger fuldstændig frigives,

•— oplyses:

a) At kystfarten i Norge fra 1870 af er frigiven for alle

nationers skibe på samme betingelser og mod samme
afgifter, som for Norske fartøjer bestemt. Ved Lov

af 26 Aug. 1854 blev det bestemt, at kongen kan til-

stede udenlandske fartøjers deltagelse i vareførselen

mellem indenrigske steder, under betingelse af, at

modsvarende rettigheder tilståes Norske fartøjer i

vedkommende udenlandske stat. I medhold heraf,

blev ved fiere kgl. plakater efterhånden kystfarten

åbnet for stedse flere fremmede nationers fartøjer,

indtil endelig ved Lov af 17 Juni 1869 kystfarten ial-

mindelighed blev frigiven for fremmede fartøjer, med
mindre det af kongen bestemmes, at tilladelse hertil

ikke skal meddeles nogen bestemt fremmed nations

fartøjer. Nogen sådan undtagelse fra den almindelige

frihed er ikke bestemt, og er således kystfarten fra

1870 af frigivet også for fartøjer fra sådanne nationer,

hvor Norske fartøjer ikke have adgang til kystfarten,

såsom i Sverige.

b) At fra 1866 af, toldtariffen stadig har indeholdt be-

stemmelse om at fremmede fartøjer skulle være lige-

stillede med Norske med hensyn til erlæggelse af alle

vare- og skibsafgifter, med mindre speciel undtagelse

herfra for nogen fremmed nation måtte bestemmes

af kongen. Ingen sådan undtagelse har hidtil været

bestemt, og ere således fra 1866 af alle fremmede

fartøjer i denne henseende stillede på lige fod med

Norske fartøjer, uden hensyn til reciprocitet.



ad 13. Med hensyn til det udtalte ønske om indførelse af prin-

cipet om havne-afgifters beregning efter den indehavende

last, — oplyses:

At lastepenge og fyrafgifter erlægges af fartøjer, der

enten til riget indføre eller fra riget udføre varer, med
et bestemt beløb pr. komercelæst af lasten, — hvilket

er mindre for fartøjer til og fra Sverige (12 /? og 6 /?)

end til og fra andre udenrigske steder (35 /? og 16 /?)

samt mindre til og fra de nordligste toldsteder end til og

fra de sydligere, -- og således at, hvis det, der losses

eller lades, bestuver | eller derover af fartøjets dræg-

tighed, erlægges afgifterne af skibets hele læstetal, i

modsat fald alene af såmange læster, som lades eller

losses. Udgjør det, der ved samme toldsted lades eller

losses, ikke ] læst, erlægges ingen afgift. Visse artik-

ler, såsom rejsegods, is, sten, trælast i længder under 6

fod, hø, halm, proviant og stenkul til fartøjets eget brug

medregnes derved ikke til den lastede del af fartøjet.

Denne regel har været gældende fra 1 April 1866 af.

Tidligere var regelen for lossen den, at hvis det, der

lossedes, bestuvede halvdelen af fartøjets drægtighed eller

derover, erlagdes afgift af fartøjets hele læstetal.

ad 14. Med hensyn til det udtalte ønske om at det Engelske

skibsmålesystem burde i alle tre Skandinaviske riger

ubetinget antages, ~ oplyses:

At efter gentagne forhandlinger om denne og dermed

i forbindelse stående sager gennem kongelige kommis-

sioner i 1862, 1863 og 1867, samt efterat Danmark, de

Nordamerikanske Forenede Fristater og Østerrig have

sluttet sig til det i Storbritannien og Irland gældende

skibsmålesystem, er der i begyndelsen af 1872 for Stor-

thinget fremsat et lovforslag om fartøjers måling, hvori

det Engelske skibsmålesystem foreslåes indført. Lov-

forslaget er imidlertid ikke kommen til behandling på
dette Storthing, men vil formentlig blive påny fremsat for

næste Storthing.

ad 15. Med hensyn til mødets fra foregående møde gentagne

ønsker om ordning af handels- og næringsforholdene i de

tre riger, hvorefter enhver indvåner i et af disse skulde

blive berettiget til lige med landets øvrige indvånere at

drive handel, håndværk og anden næringsvej samt kunne

antages i skibstjeneste, tilgodenyde de inden hvilketsom-

helst af rigerne aflagte kunskabsprøver, som kræves til
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udførelsen af noppen na^ringsvej, erhverve og besidde fast

ejendom, samt endelig at erhvervelse af borgerret inden

ethvert af rigerne burde lettes for de øvrige rigers ind-

vånere, — oplyses:

a) At det ifølge Lov af '2G Maj 18()6 er tilladt til skibs-

tjeneste på Norske fartoier at forhyre Svenske uden
indskrænkning, dog således at herved ingen foran-

dring sker i de om adgang til at blive skipper og

styrmand på Norske fartøjer gældende bestemmelser.

For andre fremmede søfolks forhyring på Norske far-

tøjer gælder fremdeles Loven af 26 Aug. 1854, hvor-

efter kun omtrent j af det samlede mandskab kan

være fremmede.

b) At ifølge Lov af 6 Mars 1869 skibe, der ejes af

Normænd og Svensker i forening, behandles som
Norske, når den bestyrende reder er Norsk borger

og bosat her i landet.

Tilsvarende Svensk forordning haves af 4 Juni

1868.

c. At adgang til at erholde borgerskab, landhandler-

bevilgning og handelsbrev og med hjemmel deraf drive

handel eller håndværk er fri for enhver udlænding

på samme vilkår som for indlændinge. Ligeledes er

adgang til at erhverve fast ejendom fri for enhver

udlænding.

Derimod ere udlændinger i overensstemmelse med
den Europæiske folkeret ialmindelighed udelukkede

fra benyttelsen af landets produktive naturfonds, berg-

værksdrift, jagt, fiskeri.

Herved er dog at bemærke at adgangen til ind-

trædelse i det Norske statssamfund er fri for enhver

som vil, uden nogen anerkændelse eller formelig op-

tagelse; der kræves alene, at denne vilje at indtræde

i statssamfundet skal være utvetydig konstateret og

virkelig bragt i udøvelse. Alene undtagelsesvis for-

dres noget mere, ialmindelighed da at opholdet skal

have havt en vis varighed. Egenskaben af indlænding

ophører for indflyttede, naar han igjen faktisk hæver
sit forhold til Norge. Animus commorandi er således

det afgjørende, og gjør vedkommende til indlænding.

Skærpesedler kunne saaledes ikke fordres af

rejsende udlændinge, og ligesaalidt mutning foretages
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af dem. Fra sådan jagt, som ellers er fri, kan ved-

kommende grundejer bortvise dem. Deltagelse i fiske-

rierne inden søterritoriet, 1 sømil eller /^ af en me-

ridiangrad fra yderste skær, endog som lodfiske

sammen med Normænd er dem forbudt; derimod er

adgang til at deltage heri som arbejder fri, kun ikke

med andel i fangsten.

Kun for de Svenske Lapper er gjort en undta-

gelse, idet disse ifølge forordningen af 1851 med

hensyn til jagt og fiskeri ere ligestillede med de Norske.

Vasdragenes benyttelse til flødning står åben

for Svensker.

Fra den frie handel, hvortil borgerskab, bevilg-

ning eller handelsbrev ikke udkræves, ere udlændinge

(o: rejsende) udelukkede. Ligeledes er det forbudt

udlændinge at købe umiddelbart af den Norske pro-

ducent, hvis denne ikke er udskibningsberettiget, eller

det er til proviant. Dog kunne Svensker frit opkøbe

varer til landværts udførsel. Ligeså kunne Svensker

sælge Svenske varer på de egentlige handelsterritorier

(købstæderne og ladestæderne med omegn indtil 1

Norsk mils afstand) samt på markederne.

Russer fra Hvidehavet og Ishavet ere berettigede

til i den såkaldte makketid (1 Juli — 15 Aug.) i Fin-

marken at tilforhandle sig fisk af almuen enten mod
penge eller for visse fornødenhedsvarer. Russer fra

grænsedistrikterne ere såvelsom Svenske undersåtter

berettigede til på markederne i Finmarken at sælge

til alle og enhver disse distrikters frembringelser af

de almindelige landbonæringer, fiskeri, jagt og husflid,

d) Fremmede have samme adgang til at optages som

studerende ved universitetet som indlændinge. Ud-

lænding, der ved et fremmed universitet er imma-

trikuleret som akademisk borger, kan efter Lov af

17Sept. 1845 § 6 fritages for exame© artium. Deri-

mod maa han for at kunne nyde de rettigheder,

hvortil de følgende examiner give adgang, underkaste

sig disse ved det Norske universitet.

Lignende gælder for farmaceuter om retten til

at drive apothek.

ad 16. Med hensyn til det af mødet udtalte angående vigtig-

heden for de nordiske riger at udvide området for deres
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exportinarkcd op; fragtfart, og at disse interesser, for-

såvidt (ic ikke falde inden området af den private virk-

somhed, formentlig vilde fremmes med størst virkning

om de tre nationer søgte at tilvejebringe en fælles, op-

træden for sin komereielle og sjøfarts-interesser på
fjernere steder, hvorfor mødet udtalte det ønske at de

tre landes regeringer måtte, hvor omstændighederne

foranledigede sådant, vedtage for dette øjemed hensigts-

mæssige foranstaltninger, — vides intet at være foretaget.

I det østlige Asien, Japan og China, blev i året 1869 op-

rettet et særligt Norsk-Svensk generalkonsulat, men dette

inddroges atter i året 1871. Varetagelsen af Norges og

Sveriges interesser i Japan er overdraget til den Neder-

landske legation sammesteds,

ad 17. Med hensyn til mødets udtalelser, at forholdsregler burde

tages til udarbejdelse af en for de tre Skandinaviske

riger fælles på lighedsgrunden bygget lovgivning om for-

pligtelse at yde fattighjælp til sådanne personer, som

efter flytning fra det ene land til det andet blive ude af

stand til at forsørge sig selv, — oplyses:

a) At forholdene i denne henseende mellem Norge og

Sverige ere ordnede ved Anordning af 15 Febr. 1855.

Ifølge denne er ethvert fattigvæsens-distrikt i det ene

rige, som efter de gældende bestemmelser om fattig-

h væsenet foranlediges til at yde tilfældig understøttelse

til nogen til dette distrikt i henseende til fattigvæsen

ikke henhørende person fra det andetrige, berettiget

til at erholde erstatning herfor, såfremt fordringen

herom anmeldes for politimyndigheden på understøt-

telsesstedet inden 1 måned efter den tid, fattigbidraget

fi første gang udrededes, og skal vedkommende politi-

myndighed da uden ophold forpasse personen til hans

hjemsted og forskyde dertil fornødne rejseomkost-

ninger, samt videre gennem vedkommende højere

embedsmyndigheder, som have med fattigvæsenet at

gøre, indfordre erstatning for fattigbidraget, hvilket

skal forskydes af vedkommende lands statskasse mod
refusion af det fattigvæsens-distrikt, som dertil måtte

være forpligtet.

Ved denne gensidig gældende anordning er imid-

lertid at bemærke, at hjerastavnsret med hensyn til

fattigforsørgelse i Norge erhverves af enhver, han
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være indfødt eller indvandret, elter to (tidligere tre)

års uafbrudte ophold i en og samme fattigkommune,

medens i Sverige en indvandret Person, om han end

har været bosat nok så længe, ikke taber sin karakter

af udlænding med mindre han formelig på ansøgning

vinder Svensk medborgerret.

Ikkedestomindre have erstatningskravene i an-

ledning af fattigbidrag været hyppigere fra Norsk

sid« end fra Svensk, som følge af at Svenske i stort

antal årlig have søgt arbeide i Norge, medens for-

holdsvis kun få Norske have søgt arbejde i Sverige.

Dette er begrundet i næringsforholdene og i arbejds-

priserne, der indtil den seneste tid have været ad-

skilligt højere i Norge end i Sverige.

For at afværge det misnøje, som de fra Norsk

side fremsatte erstatningskrav vakte i Sverige, bevil-

gede storthinget i 1857 en sum af 1000 spd. årlig af

statskassen til dækkelse af Norske fattigdistrikters

udgifter til Svenske fattige. I forbindelse hermed har

også været vakt spørgsmål om afskaffelse af den fore-

skrevne hjemsendelsespligt, men uden at nogen be-

stemmelse herom endnu er truffen.

Bevilgningen af den Norske statskasse til udre-

delse af udgifter til trængende Svenske er efterhaan-

den forhøjet, i 1866 til 2 060 spd., hvoraf dog en del

til dækkelse for foregående år; på storthingene i

1871 og 1872 blev hertil bevilget 4 000 spd. årlig.

Uagtet denne bevilgning af den Norske statskasse,

have refusionskravene fra Norsk side udgjort i 1869:

1558 spd., i 1870: 1881 spd., i 1871: 1305 spd.,

medens de Svenske modfordringer, uagtet, såvidt vi-

des, her intet lignende bidrag ydes af den Svenske

statskasse, og uagtet de ovenfor forklarede forskel-

ligheder ved erhvervelsen af hjemstavnsret, i de samme
år kun udgjorde respektive 168J spd., 56J spd. og

lOOJ spd. året.

I forbindelse hermed bemærkes, at i Norge ved

udgangen af 1865 vare bosatte 21 260 i udlandet fødte

personer, hvoraf

15 784 fødte i Sverige,

1 791 — i Danmark,

1 684.. — i Finland,
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1 257 fødte i Tyskland,

744 — andetsteds.

1 1 året 1870 ere 1 604 Svenske opgivne som ind-

flyttede.

Folkemængden, indbefattende midlertidig fravæ-

rende men ikke midlertidig nærværende personer,

opgaves 1865 til 1 701 756.

I Sverige var ved udgangen af 1860, da folke-

mængden udgjorde 3 859 728, heraf 7 980 fødte i ud-

landet, hvoraf

1 670 fødte i Norge,

1 371 — i Danmark,

1 719 — i Finland,

2 312 - i Tyskland,

908 — andetsteds.

ad 18. Den nu foranstaltede nordiske industri-udstilling i Kø-

benhavn, hvortil det Skandinaviske national-ekonomiske

møde har fundet en kærkommen anledning til at slutte

'f sig, er et glædeligt vidnesbyrd om vigtigheden af nordi-

ske konst- og industri-udstillinger, og giver grundet håb

om at de fremdeles ville fortsættes.

ad 19. Dette ønske er kun henvendt til Sverige.

ad 20. Anmodningen til de ved de Skandinaviske universiteter

ansatte lærere i de Nordiske sprog om at tage initiativet

J til at sammenkalde et fælles møde af videnskabsdyrkere

for at foreslå en ligeartet retskrivning i de Nordiske

skriftsprog, havde i de første to år ingen følge. Under-

tegnede Ludvig Kr. Daa troede derfor, da han i 1868 af

Studerende ved Københavns universitet var opfordret til

at holde et kursus forelæsninger der, heraf at kunne

tage anledning til at bringe sagen på bane såvel ved

Danmarks universitet som ved Lunds, idet der foresloges

at få udkåret et lige antal afsendinger fra Sveriges uni-

versiteter som tra Danmarks og Norges. Efterat Lunds

universitet allerede den 2 Nov. 1868 havde udkåret tre

deputerede, fulgtes exemplet efterhånden i Kristiania,

i' Upsala, Stockholm og København, således som det fuld-

stændigen berettes i „Redogorelse for Nordiska Råttstaf-

ningsmotets forslag till andringar i det Svenska Stafnings-

såttet" af Lector Hazelius. Stockholm 1871. S. 3 fg.

Som følge af disse valg samledes i Juli 1869 atten Svenske,

Danske og Norske medlemmer til et møde i Stockholm, der
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holdtes fra 25 til 30 Juli. Dets forhandlinger ere særskilt

for hvert land udgivne af deres sekretærer, nemlig i

Norge af Overlærer Jakob Løkke, Kristiania 1870; i

Danmark af Docent K. J. Lyngby, København 1870; og

i Sverige af Lektor Hazelius, Stockholm 1870 og 1771,

hvortil kommer fra et andet mødets medlem „Dansk Ret-

skrivnings-Ordbog af Svend Grundtvig, København 1870."

Med hensyn til den modtagelse, som de på dette Ret-

skrivningsmøde vedtagne forslag have fundet hos publi-

kum i Norge, tør man vel uden overdrivelse angive, at

den allerede har vist sig meget gunstig. Til de forfattere,

som helt og holdent siden have anvendt alle mødets

regler i sine skrifter, høre Norges første digtere H. Ibsen

og Bjørnstjerne Bjørnson. Mange andre forfattere have

antaget visse af de vedtagne bestemmelser, for derved

gradvis at bane det ny indgang. Blandt disse tør vel især

udhæves Norges Geografiske Opmåling paa de af dette

institut udgivne sø- og land-karter. I hvilken udstræk-

ning denne begyndende tilnærmelse er foregået, vil kunne
skønnes deraf, at indtil for få år siden tryktes sågodt-

som alle skrifter i Norge med gotiske typer. Ifølge

Halvorsens Norsk Bogfortegnelse af 1870 blev der i dette

år trykt 1 508 ark med gotiske og 931 med latinske

typer. Heri var ikke dagblade og tidsskrifter med-

regnede, af hvilke dog to udkom med latinske typer,

ad 21. a. At der i Norske undervisningsanstalter, der stå højere

end almueskolen, skal undervises i Svensk.

I de i året 1869 udgivne love for den højere

almendannelse i Norge er vistnok det gammel-norske

sprog gjort til grundlag forundervisningen i moders-

målet. Men i de af Kirke-Departementet fastsatte

mere detaljerede undervisningsplaner for disse skoler

af 29 Juni 1870 er det bestemt, at der i Middelsko-

lens 5te og 6te klasse skal foretages „øvelser i

at læse Svensk", og i Latingymnasiets samt Real-

nrviW gymnasiets samtlige klasser „nu og da læsning af

Svensk". I et reglement for Lærerexamen, der nu

er under bearbejdelse, er der for dem, der skulle

ansættes som lærere ved de højere skoler, foreslået

anordnet en fyldigere kunskab i Nordisk sproghistorie,

literaturhistorie og Svensk sproglære,

ad 21. b. At undervisningen i Nordens historie sættes i forbin-

delse med undervisningen i fædrelandets historie.
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Delte ønske må anses for at være fyldestgjort ved

den nysnævnte Lov om den bøjere Almendannelse af

1 ,u.-i 1.17 Juni 1869, hvori der for Middelskolen som mål

^0 .irl^'f for undervisningen fastsættes S 14. 7. „fuldstændigere

!TT! r»o »kunskab i Nordens fornemmelig fædrelandets bistorie",

samt i Geografi „fuldstæ.ndigere kænskab til de tre

Nordiske lande fornemmelig fædrelandet", og i § 15

A 6 og B 5 lignende bestemmelser for Latin- og

Kealgymnasiet.

ad 21. c. Ønsket om ligeartede reformer i alle tre landes uni-

versiteter og undervisningsanstalter.

En sammenligning af denne detaljerede lovgivning

i de tre lande vilde formentlig på dette sted blive

altfor vidtløftig.

Derimod tør vi udhæve et forsøg til videnskabelig

1 sammenknytning mellem Nordens universiteter, der

for Norge har havt yderst interessante følger. Efter

forslag af medundertegnede Dr. O. J. Broch indgik

det herværende Skandinaviske selskab med under-

danigst ansøgning om opførelse påuniversitetets budget

af en passende sum til honorarer for lærere fra de andre

Skandinaviske universiteter, for i et kortere eller læn-

r' gere tidsrum at holde forelæsninger ved det Norske

universitet. Som følge heraf opførtes af regeringen

på budgetforslaget 1866—69 1000 spd. årlig i dette

øjemed. Da storthinget 1866 ikke bevilgede det fore-

slåede beløb, udstedte den 16 Maj 1866 nogle med-

lemmer af det Norske Studentersamfund en indbydelse

til at samle et fond, hvoraf der kunde bestrides ho-

norar til Danske og Svenske videnskabsmænd, som
skulde anmodes om at holde et kursus af forelæs-

læsninger i Kristiania. For det beløb, som således

indkom, har det lykkets en desangående nedsat komite

at bestride udgifterne ved de kursus forelæsninger,

som har været afholdte

i. • i høsten 1867 af Professor Rasmus Nielsen fra Kbhavn,

H i våren 1868 - — Malmstrøm - Upsala,

i våren 1869 - — Grev Hamilton - Lund,

i høsten 1871 - — Madvig - Kbhavn.

Hertil kommer, at de Danske Herrer Prof. Scharling

og Dr. Løfter samt den Svenske Dr. Hjårne have uden

iiidiol kaldelse holdt talrigt besøgte foredrag i Kristiania.

ad 22. Angående udgivelsen af en Lov i Norge om eftergøreise
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af konstarbejder samt om gensidig beskyttelse for arti-

stisk ejendomsret.

En sådan Lov, indeholdende forbud imod eftergøreise

af billedhuggeres og modellørers arbejder, er udkommen
den 23 april 1871. Allerede for Storthinget i 1866 var

der af Fotografer i Trondhjem fremsat forslag til lov

imod eftergøreise af fotografier. Det blev af Odelsthin-

get oversendt regeringen. Dens Kirkepartement overdrog

det (ifølge Departementstidenden af 13 nov. 1871) til

Overretsassessor Bachke at „give en fremstilling af mate-

rien om den såkaldte literære og konstneriske ejendomsret

og dertil knytte et lovudkast." Som følge heraf har

Bachke i Retstidenden for 1871 begyndt udgivelsen af

en afhandling om dette æmne.

ad 23. Ønsket 1) at amtmændenes femårsberetninger blive af-

fattede efter schemata, som foruden at have hensyn til

de lokale ejendommeligheder ogsaa give anledning til

sammenligning mellem rigerne;

2) at der af de opgaver, de indeholde, blev meddelt
sammendrag for hele riget,

ad 24. At de tre landes officielle statistik over handel, søfart,

ind- og udførsel samt toldforhold maatte saavidt ske kan,

bringes til en saadan ensartethed, blandt andet i hense-

ende til vareværdier, at sammenligning på enhver måde
maa blive lettet.

Med hensyn hertil oplyses:

Hvad femårsberetningen angår, da har man ved ud-

arbejdelsen af den plan, der i sin tid blev lagt for pe-

rioden 1866—70 taget hensyn til ønskeligheden af at

anstille sammenligninger med fremmede lande og da
nærmest med Sverige og Danmark. Med hensyn til

handelsstatistiken bemærkes, at der fortiden kun er

liden anledning til at sammenligne værdierne af de ind-

førte og udførte varer, idet der i den Danske statistik

ikke meddeles nogen værdiberegning og i den Svenske
„Utrikes Handels- og Sjøfartsstatistik" alene findes sum-
mariske opgaver over den samlede værdi af ind- og ud-

førsel fra og til de forskellige lande, medens der ikke

findes opgaver over værdien af de enkelte varer (und-

tagen industri-statistiken for enkelte artiklers vedkom-
mende). Beregningen er desuden udført efter principer,

der afvige fra den i Norges handels- og skibsfartsstatistik

2
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anvendte, mod de fiestc curopaMskc lande overensstem-

mende beregninf^smade.

Med hensyn til de statistiske opgaver i det hele

taget, kan det vistnok i sin almindelighed siges, at Iwved-

opgaverne lade sig sammenligne, men der staar over-

maade meget tilbage at gøre og der er hidtil intet al-

vorligt skridt gjort for at tilvejebringe en større ensar-

tethed mellem de 3 landes statistiske værker. Denne
lader sig først formentlig tilvejebringe derved, at de

Skandinaviske statistikere og navnlig cheferne for de

statistiske bureaner sammentrådte i regelmæssige møder,

hvor man efterhånden gennemgik de forskellige grene

af statistiken og aftalte en såvel i form som i indhold

såvidt ensartet fremstilling, som forholdene tillod. Che-

fen for det Norske statistiske kontor har i sin tid

henstillet til det statistiske centralburå i Stockholm at

gribe initiativet til et sådant skridt, men der er hidtil

intet blevet gjort i den retning. Han antager derfor at

det ikke vilde være af vejen om det Skandinaviske natio-

nal-økonomiske møde igen stærkt fremholdt ønskelig-

heden af en regelmæssig samvirken i den antydede

retning mellem de 3 Skandinaviske statistiske buråer.

Den forrige udtalelse har ikke ført til nogen kraftig be-

stræbelse mod målet.

I forbindelse med denne beretning har komiteen troet det

vilde være af interesse for mødet at erholde en oversigt over

Vejforbindelserne mellem Sverige og Norge. En sådan er efter

anmodning velvillig udarbejdet af Vejdirektøren og aftrykkes her:

„Tilfølge Hr. Professorens Anmodning tillader jeg mig med
Henvisning til min i Extractgjenpart vedlagte Forestilling af

20de August 1863 til Amtmanden i nordre Trondhjems Amt at

meddele Følgende betrætfende de havendes og projekterede

Vejforbindelser mellem Norge og Sverige.

1. Hovedvejen over Svinesund, som har betydelige Bakker, er

foreslaaet omlagt, men i Betragtning af, at denne Vej nu

har saa væsentlig mindre Betydning for Samfærselen mel-

lem Rigerne paa Grund af Jernbanen over Kongsvinger til

Sverige og den for en stor Del fra Landevejen til Damp-
skibsfarten overførte Trafik, er der vel, uanseet Hensynet

til den projekterede Jernbaneforbindelse gjennem Smaale-

I
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nene, liden Sjuidsynlighed for, at denne Ondægning vil

nyde Fremme i den nærmeste Fremtid.

2. Fru Skee og Strømstad fører en Bygdevej hen til Helle ved

Fredrikshald, som især bruges om Vinteren, naar Isen

ligger paa Iddefjorden, men som ogsaa benyttes meget om
Sommeren i Forbindelse med Dampskibsfarten paa idde-

fjorden.

3. Fra Skee fører ogsaa en mislig Kjørevej hen til Krogstrand

ved Iddefjorden, som ogsaa for endel benyttes i Forbindelse

med den ovennævnte Dampskibsfart.

4. Fra Rællen i Ski fører en Kidevej over Tyslingemoen til

Berby. Om dennes Omlægning over Berby til Præstebakke

har der været ført langvarige Underhandlinger mellem

svenske og norske Autoriteter og Kommuner, uden at

Sagen endnu er fremmet ligesom herfor vel er liden Sand-

synlighed, saalænge Spørgsmaalet ikke er bragt paa det

Rene om Jernbane mellem Fredrikshald og de svenske

Nabobyer, for hvilken denne Perpendikulærvej altid faar

Betydning.

5. Fra Berby fører en meget mislig Kjørevej gjennera Enning-

dalen hen til Bullarn, paa hvis Vestside Vejen fører ned-

over til Naverstad samt ved Hofsæter afsætter en Arm til

Lur og Skee. Denne Vejs Omlægning og Udbedring har

ogsaa været gjort til Gjenstand for Undersøgelser. Den
svenske Trafik søger fra Bullarn baade forbi Berby ned

til Dampskibet paa Iddefjorden og videre til Fredrikshald,

og til Præstebakke, hvor Hovedvejen stødes paa, hvilken

fører fra

6. Fredrikshald til Høgen ved den svenske Grændse, hvilken

nylig paa norsk Side har faaet betydelige Omlægninger

saavel af de bakkede Bøklever i Id som af Storkleven ved

Fredrikshald. Omlægning af Vejen mellem Bøkleverne og

Høgen paa norsk Side har været gjort til Gjenstand for

Undersøgelse; men i Paavente af andre Kommunikations-

linier er den endnu ikke fremmet, ligesom det vel er sand-

synligt, at den projekterede Jernbane vil falde noget nær
paralel med den her samt under No. 5 omhandlede Vej.

7. Fra den nye Tistedalsvej fører en ny anlagt Vej over Al-

lingmoen og Strand til Nossemark ved Stora Le, hvilken

Vej i fiere Tider paa Aaret er meget stærkt befaret.

8. Endvidere fører en gammel Vej fra Ødemark til Fogelviks-

sund i Holmedal.

2*



0. Fra Kjdsborp: opj Ilcrland føror syd om Ørjcsjøen over Hån
til røcksniark en Vej, som tidligere, før Jernbanens Anlæg,
var meget stærkt befærdet og fremdeles har saamegen
'J'ratlk, at dens Omhvgning er fuldt berettiget. Paa siilste

Stortliing blev bevilget Midler til Omlægning af Vejen fra

JMomarksplads til Hethul eller Lundeby i Merland, ligesom

det er sandsynligt, at videre Omla'gning dersteds forestaar.

10. Fra Blixrud i Iløland har tidligere været i)rojekteret en

Vej over Sitskogen til Langeba^k i Skillingsmark i Sverige,

men efter Jernbanens Anlæg har denne Plan tabt sin største

Betydning som Mellemrigs vej.

11. Mellem Eidsskog og Skillingsmark fører en daarlig men
stærkt befærdet Vej, om hvis Omlægning og Udbedring der

er vakt Motion af vedkommende Kommunebestyrelse, og

hvad ogsaa ansees berettiget.

12. Den ældre Hovedvej fra Kongsvinger ned til Eda. Denne
blev paa Strækningen mellem Kongsvinger og Brenna i

1857 omlagt. Vejen har nu tabt sin Betydning som Mel-

lemrigsvej ved den langs samme gaaende Jernbane.

13. Fra Aabogen fører en meget mislig Bygdevej over Øst-

marken til Mitanderfors, hvor 2de Veje fra Sverige deler

sig; den ene til Gunnarskog og den anden til Gråsmark

og Sunne. Der drives for Tiden Undersøgelser og Under-

handlinger om Omlægning af denne Vej paa norsk Side.

14. Fra Kongsvinger fører en privat Vei til Tangen, hvilken

tidligere Forbindelse med Vandkommunikation over Møkern

og Varildsøen benyttedes til Mitandersfors. Et Vejanlæg

er foranstaltet undersøgt men Retningen er opgivet som

mindre hensigtsmæssig.

15. Fra Roverud om Stenerejn og Skadsen haves ny anlagt

Chaussé over Røgden til Grændsen ved Østmark. Forinden

denne Vej blev paabegyndt blev ogsaa en anden Linje

undersøgt fra Stenerejn om Mosevandet til Lekvatnet, idet

bemærkes, at paa svensk Side haves fra Grændsen kjørbar

Vej langs Lekvatnet og Rotna til Sunne. Efterat Vejen til

Røgden er oparbejdet, er det sandsynligt, at der vil blive

oparbejdet Vej langs Rotna til Røgdenvejen. Ad en op-

arbejdendes Vej til Grue Sogn kan dette og de ovenfor

liggende Bygder komme i Forbindelse med den nye Vej

til Røgden og saaledes med Sverige. Paa svensk Side er

Vejen fra Røgden omlagt til Conradsfors i Østmarken, lige-
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som jeg er vidende om, at der er paatænkt en Vejud-

bedring fra Østmarken over til Hvitsand.

16. Fra Aarnæs fører en Vej over Finskogens Kapel og Orat-

viken til Dalby i Sverige, hvilken paa norsk Side i 1857

blev omlagt; Bakkerne paa svensk Side skal være betydelig

store.

17. I indeværende eller senest til næste Aar afsluttes forhaa-

bentlig Oparbejdelsen af den nye Mellemrigsvej fra Trysil

til Lørdal, hvor ny Vej fører langs Lørenelven til Tran-

strand og Luna. Denne faar paa svensk Side formentlig

en Arm op til Sarna og Idre, ligesom der skal være paa-

tænkt en Vejforbindelse fra Transtrand over Evelsberg til

Siljan.

18. Fra Røros Formandskab foreligger et Andragende om Un-

dersøgelse af en Vejlinje syd om Fæmundsjøen over Drevsjø

Kapel, som ved et paatænkt Vejanlæg i Sverige skal lette

Forbindelsen mellem det Trondhjemske og de nordlige

Dele af Dalerne.

19. Fra Røros fører en ca. 20 Aar gi. anden Klasses Vej over

Ernstgruben til Malmangen, hvilken formentlig gjennem

Jernbanen over Røros vil faa fornyet Betydning.

20. P>a Levanger fører den nye Chaussé forbi Sulstuen og

Sandviken til Anjan, Ovenfor Suul er den gamle Vej bibe

holdt, som fører over Højderne ind i Jæmteland. Der er

af Storthinget skeet Bevilgning til paa norsk Side at for-

korte Vejen fra Sandviken til Grændsen, men Arbejdet

endnu ikke iværksat paa Grund af manglende Imødekom-

menhed fra svensk Side, hvilket saamegetmere maa bekla-

ges, som Linjen paa norsk Side fører gjennem en lang

Ødestrækning med stærke Stigninger, og dens Vedligehol-

delse medfører store Omkostninger.

21. En Vej undersøgelse til Frostviken og Hatagen er paabe-

gyndt og ny Vej er tænkt enten over Sørli og Nordli til

Snaasen eller over Nordli til Grong eller over Tangen og

Rørviken til Grong. Somme har villet tillægge dette Pro-

jekt større Betydning, end det formentlig bør have.

22. I de senere Tider skal der være foregaaet ikke ubetydelig

Trafik fra de svenske Nabodistrikter Wilhelmina, Stensele,

Sorsele og Arjeplog til den norske Grændse. De Vejlinjer,

hvorom her kan være Tale, er fra Wilhelmina til Vefsen

over Hatfjeldal, fra Stensele over Tarna og Rodvand til

Korgen eller over Umeåvandet til Mo, fra Arvidsjaur over
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Sorsele o^ UnierivuiHlct eller ^jeimein Dunderlaiulsdalen til

Mo og fni Aijei)l()g til SSaltdalen.

Som lir. rrul'essoreii bekjcuiit har Ka])teiii Lossius paa

norsk Side og Kaptein Sehoug i)aa svensk Side anstillet

Undersøgelser for Forbindelsen mellem Stensele og Mo
over Umeåvandet samt mellem Arjeplog og Saltdalen. Ifølge

nylig modtagen Efterretning er fra svensk Side iaar vakt

Motion om en Kombination, hvorefter man skuhle knnne

nøje sig med en Overgang paa et af disse Steder, hvilket

Spørgsmaal formentlig senere vil blive gjort til (jjenstand

for nærmere Underhandlinger mellem de norske og svefiskc

Autoriteter.

I forrige Aar er en Fjeldstue opført i Nærheden af

Grændsen i Saltdalen og i indeværende Aar vil en saadan

blive opført for Vejforbindelsen mellem Mo og Tærna.

23. For de nordligste Distrikters Vedkommende foreligger ingen

egentlige Veje, medens man paa Vintertid passerer tiere af

de kortere Forbindelser, som navnlig før Dampskibsfartens

Udvikling langs Kysten havde større Betydning, og som
ogsaa nu er andraget om at faa nærmere undersøgt, men
som formentlig maa staa i anden Klasse.

Til Oversigt tillader jeg mig at vedlægge et Kart over

Norge, paa hvilket:

1) de i de senere Aar udførte eller bevilgede Vejomlægninger

for Mellemrigsvejene eller disses Forlængelse ere anlagte

med en sort Linje

2) de undersøgte Vejlinjer ere paalagte med en rød Linje

3) og de paapegede men endnu ikke undersøgte Projekter

antydede med en punkteret rød Linje."



Bilag IV. (Se Side 43.)

Nogle Tal vedkommende Mjeritsp^rgsmaalet.

1 svensk Eigsdaler Sølv indeholder 6,370 Grrammer fint Sølv.

~ dansk Kigsdaler — — 6.3*20 — — —
} norsk Species — — 6,324 — — —
1 Hollandsk Grylden — — 9,46 —• — —
1 finsk Mark — — 4,499 — — —
{ russisk Sølv-Kubel — 4,499 — — —
[^ fi-ansk Sølv-Femfrank — 4,5 — — —

fj
amerikansk Dollars Guld svarer til 0,376i6 Grammer fint Guld.

il engelsk Shilling — — —

•

0,366i2 — — —
^1^ Frank — — — 0,3629o — — —
[1 tydsk Mark — — — 0,36842 — — —
-^\ russisk Imperial — — — 0,32235 — — —
i amerikansk Dollars — — — 0,30093 — — —
[1 Frank — — — 0,29032 — — —

1 svensk Rigsdaler = 1} tydsk Mark Guld ved Forholdstallet 15,666 mell

(70 Øro = 8 tydske Silbergroschen.) Guld Og Sølv = 60f^
'' pr. U:

standard silver i London.

1 svensk Rigsdaler -= 1| — — — — „ — 15,8i3 — „ — = 59|
(20 SV. Kdlr. = 22^ tydske Mark.)

1 svensk Rigsdaler =
1-J

— — — — .. — 16,oio — „ — — 58f
(y SV. Kdlr. = 10 tydske Mark.)

(90 Øre = 1 tydsk Mark.)

1 svensk Rigsdaler ^ lyV — — — — •• — 16,172 — ., — = 58^^

(10 SV. Rdlr. = VI tydske Mark.)

I dansk Rigsdaler = Ij — — — — ^ — 15,43o — ,. — ~ 61
J-

(42 danske Skilling' = 1 lydsk Mark.)

I dansk Rigsdaler = 1| — — — — ,,
— 15,675 — „ — = 60y^

(10 d. Rdlr. = 22^ tydske Mark.)

I dansk Rigsdaler =1^ — — — — ,.
— 15,87 1 — „ — = 59^^

(4A d. Rdlr. = 10 tydske Mark.)

1 dansk Rigsdaler -— 1^^ — — — — „ — 16,o3i — .,
— — 58}

(5 d. Kdlr. = 11 tydske Mark.)

J
norsk Species = ^ — — — — ^ — 15,439 — „ — — 61 y^

(21 n. Skill. ^ 8 tydske Silbergroschen.)

1 norsk Species =1| — — ^ — •.
—

• 15,684 — „ — = 60 J~

{b n. 8pd. = 22^ tydske Mark.)

i norsk Species = H — — — — -^ — 15,88o — ,,
— = 59|

m n. 8pd. = 20 tvdske Mark.)
(27 n. Skill. = 1 tydsk Mark.)

{ norsk Species = l-^\^ — — — — ., — 16,o4o — „ — = 58|
(5 11. Spd. = 22 tydske Mark.)



j





f!

r







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BRIEF

HC
0014645



o o

LU'

>1_
(/)—

LU to

CO

s-

Oi

'CQ o

:CC T-

Q CO


